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  Aleida hie in rol, wêr ‘t se hearlik “yn hingje” koe en dat die se dan ek mei faasje en ek Hessel spile wer net swak 
by. Moai om te sjen hoe ‘t dizze beide minsken ús op treflike wize sjen lieten hoe as it der nei alle gedachten yn 
mannich húshâlding om en ta giet. Wol wat opblaasd fansels! 
 
Janke Alie spile al docht se net oars! Sa natuerlik. It einepikefel kaam je súver oer de rêch op it stuit dat ek sy in 
board oan diggels doarde de smiten, trochdat se stikje by bytsje oerstjûge waard troch har broer, dy treflik 
delsetten waard troch Bas. 
Hearlik ûnferskillich, lizzend op de sofa, mar ûndertusken...........  
Wat soms al wat spitich wie, dat Bas net altyd likegoed te ferstean wie, mar as der sa as eartiids op de ar-ti-ku-
la-asje omhammere wurde soe, dan soe der fan it ûnferskillige karakter ek net in soad mear oer bliuwe. Dus wat 
dat oanbelanget wie it net steurend. 
En dizze “youngsters” ha sjen litten dat Halbertsma de earste jierren net om toanieltalint ferlegen hoecht te 
sitten.  
Mar ek kinne we hjir in berop dwaan op tal fan regisseurs dy ‘t in knap nivo oan kinne. Sa ek Bert Sinnema, dy 
as amateurspiler syn spoaren al fertsjinne hat en as regisseur no ek syn paadsje skjin faget.  
Fansels waard Bert holpen troch Baukje van Wieren as: assistinte en ynstekster en derneist ek noch efkes de rol 
fan tante Thé fertolke. 
In treflike prestaasje fan dit team, dat ús meinaam troch in ferskaat oan emoasjes. Chapeau! 
 
Ek de bouwploech hie der wer in strak dekor del spikere. It liket net in soad wurk, mar dat falt meast ôf. 
Bynammen de itenstafel en stuollen koene it besjen mear as lije en ek it witerskalk wat fan ‘t plafond kaam en 
dêrnei ek de lampe, wie wer tige fernimstich. It raam mei rollûk wie spitigernôch net opblaasd en wie yn 
ferhâlding de lytse kant it neist en somtiden seach je spilers wachtsjen efter it raam. Mar no siet ik ek oan de 
sydkant. 
En as it funksjoneel wie dat it dekor yn de seal stie? My tinkt dat it de selde sfear ek wol krigen hie as it op it 
poadium west hie. 
Dêrneist hie it ek in moai soad wurk besparre en de preekstoel hie net yn ‘t paad hongen.  
De technyk wie wer yn de fertroude hannen fan Meine Bijlsma en Folkert Sinnema, bystien troch Geert van 
Wieren en jawol: Coba Sinnema. Eartiids stie se op ‘e planken en no efter de knoppen en soarge tegearre mei 
Geert dat de “live” bylden kreas ta ús kamen op de muorren. 
 
Om ‘t der gjin pauze wie gie it nei it stik fuortendaliks oer yn de ferneamde neisit. Mar ek de neisit wie wat oars 
as oars nei de foarstelling. Troch de setting koene der mar 80 man publyk yn, dat sadwaande wie it gjin 
“Struggle for live” oan ‘e planke en koe der noflik neipeteare wurde. Dûnsje koe mar op in beheind plak yn ‘e 
seal, eins hielendal net, mar ‘k wol net leauwe dat ik dat mist ha, mar dat hat der dan ek mear mei te krijen dat 
myn fisyk net op dûnsjen ynsteld is. 
 
Dus wat my oanbelanget, in tige slagge jûn en in grut komplimint foar alles en eltsenien dy ‘t hjir by belutsen 
wie. Foar ús as publyk is ‘t in noflik jûntsje, foar de meiwurkers in yntinsyf healjier en fral op ‘t ein sitte der 
mannich man-(en frou) oeren yn sa ‘n produksje! (lokkigernôch ek in protte wille oeren), dus alle respekt en oan 
’t takom jier! 
 
Mathijs Mud 
 
 
Ps: set alfêst yn ‘e aginda: 19 en 20 april, ienakters fan it Jongerein toaniel fan Halbertsma! 
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  Jeften 
 
Wy moatte al jild by ús hawwe, oars pisje de hûnen 
tsjin ús oan. 
 
€100,--;  A.M.-G. 
€  27,50;  H.F. 
€  25,--;  T.P. 
€  17,50;  M.A.G.S. 
€  13,--;   J.D.-K. 
€  12,50;  J.H.-W. 
€    7,50;  J.B. 
€    5,--;  S.F. 
 
 
 
Abonnementsgeld 2013 
 
Er zijn nog steeds abonnees die het 
abonnementsgeld t.b.v. € 22,50 over het jaar 2013 
niet hebben betaald. 
 
Zou u dit één dezer dagen willen overmaken op één 
van onze rekeningen. De rekeningnummers staan 
elders in de blad vermeld in ons colofon.   
 
Voor degenen die reeds het geld hebben 
overgemaakt geldt deze boodschap uiteraard niet. 
 
Dank! 
 
De penningmeester 

 

 

Bêste Wergeasters, 
 
Mear as 50 jier ha ik mei nocht en wille yn Wergea 
wenne. 
 
Earst boppe yn’e ‘duplex’ op de Nieuwoldstrjitte, dêrnei 
in stikje fierder (neist Johannes en Freerkje en letter 
Wietse en Jannie), mei de bern nei in ‘grut’ hûs. 
 
Troch it ôfbrekken fan dy huzen moast ik 10 jier lyn 
ferplicht ferhúzje nei de Stoppelaarstrjitte. 
 
En no út Wergea wei, nei Akkrum. 
It is oars, mar it is sa as it is en it is goed. 
 
By dizze siz ik alle donateur- en lidmaatskippen op. 
 
Groetnis, 
Griet Sinnema-Boersma 
Leppedyk 37, app. 305 
8491 GJ Akkrum 
Till.: (0566) 654763 

It is fansels ferrekte moai as jo as “krekt pensionearre” 
allinnichsteande man wrâldkampioen skutjassen wurde. 
 
Mar spitich genôch hat dizze winst ek in skaadkant. Jo binne 
fuortendaliks in Bekende Fries. En as Bekende Fries dûke de 
media fuort op alle persoanlike gegevens. As dan jo leeftiid 
wiidút kommunisearre wurdt bin jo nuver fan’t hynder. It 
oerkaam de nije wrâldkampioen. In tebeksetter by it WK. 
 
Hy ferklearret rûnom krekt út it wurk te wêzen, mei graach 
op redens de Wergeaster Feart oer en in pilske drinke mei  
jongfolk. 
Mooglike kandidates foar in goede freonskip heakje no 
miskien ôf by it witten fan de wiere leeftyd! 
 
Mar út namme fan de redaksje fan herte lokwinske mei it WK 
en Frans ek! Jo kin wat ús oangiet noch jierren foarút.   

 

Shockwave ? 
 
Guon beslissings fan minsken fan kwizekwânsje, 
liede noch wol ris ta in skokgolf. Somtiden is dat ek 
it doel fan in beslissing, mar net altyd. 
 
Fan hearren en sizzen hie ‘k begrepen dat Betty fan 
‘t Doarpshûs nochal ferbjustere wie, wat foar 
reaksjes der út de wrâld kamen, nei ‘t se 
wrâldkundich makke hie dat se oan ‘t ein fan dit 
jier stopje soe as behearster fan it Doarpshûs. 
 
Sa as Betty sei: “nou, da ‘s oek wat. Nadat ik seit 
had dat ik ging stoppen, houd Beatrix der met op 
en een paar dagen later oek de Paus! 
Sú dat nou aan mij lêge?!” 

Snypsnaren 
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Eind maart verhuizen we naar de tijdelijke locatie en een paar weken later sluiten 
we de deuren van de school voorgoed en wordt het gebouw gesloopt.
Een definitief moment in het bestaan van basisschool de Twamêster.
In 40 jaar tijd hebben heel wat kinderen onze school bezocht en zijn er even 
zoveel ouders en verzorgers over de vloer geweest.
 
We willen iedereen:  leerlingen,oud
dorpsgenoten enz. in de gelegenheid stellen de school nog eenmaal te bezoeken.
Daarom houden we “open huis” op zaterdag 16 maart van 13.30 uur tot 16.00 
uur. 
 
In de week daaraan voorafga
groepen over bouwen, de school van de toekomst, pleinideeën enz.
De resultaten daarvan zijn op 16 maart in alle groepen te bekijken.
 
Er verschijnt die week een schoolkrant ‘special’:
Terugkijken op het  40
“open huis”  te koop.
 
Om 15.00 uur is er een veiling van een aantal spullen die niet meegaan naar de 
tijdelijke locatie en die niet meer nodig zijn in de nieuwe school.
De te veilen stukken zijn v
www.detwamester.nl
(als we naar de nieuwe school verhuizen volgt een tweede veiling van meubilair 
en ander materiaal wat niet meegaat naar
 
Tenslotte: in de fundering van de nieuwe school willen we een tijdcapsule stoppen 
met daarin ideeën over de school van de toekomst: hoe ziet de school er over 40 
jaar uit. Maar ook reacties van nu over het afbreken van de school, herin
aan de school, tekeningen,  foto’s enz.  Tijdens het “open huis” is er voor iedereen 
de mogelijkheid om iets voor de tijdcapsule in te leveren of te maken.
Als er over 40 jaar weer een nieuwe school gebouwd moet worden, komen de 
ideeën en verhalen
toekomst enigszins uitgekomen is.  
 
 
    

Tot ziens op zaterdag 16 maart!
Team basisschool de Twamêster
 

 

Eind maart verhuizen we naar de tijdelijke locatie en een paar weken later sluiten 
euren van de school voorgoed en wordt het gebouw gesloopt.

Een definitief moment in het bestaan van basisschool de Twamêster.
In 40 jaar tijd hebben heel wat kinderen onze school bezocht en zijn er even 
zoveel ouders en verzorgers over de vloer geweest.

e willen iedereen:  leerlingen,oud-leerlingen, ouders, oud
dorpsgenoten enz. in de gelegenheid stellen de school nog eenmaal te bezoeken.
Daarom houden we “open huis” op zaterdag 16 maart van 13.30 uur tot 16.00 

In de week daaraan voorafgaand, van 11-
groepen over bouwen, de school van de toekomst, pleinideeën enz.
De resultaten daarvan zijn op 16 maart in alle groepen te bekijken.

Er verschijnt die week een schoolkrant ‘special’:
Terugkijken op het  40 jaar oude schoolgebouw. Voor belangstellenden tijdens het 
“open huis”  te koop. 

Om 15.00 uur is er een veiling van een aantal spullen die niet meegaan naar de 
tijdelijke locatie en die niet meer nodig zijn in de nieuwe school.
De te veilen stukken zijn vanaf 11 maart te bezichtigen op de website van school 
www.detwamester.nl onder de link: veiling.
(als we naar de nieuwe school verhuizen volgt een tweede veiling van meubilair 
en ander materiaal wat niet meegaat naar

Tenslotte: in de fundering van de nieuwe school willen we een tijdcapsule stoppen 
met daarin ideeën over de school van de toekomst: hoe ziet de school er over 40 
jaar uit. Maar ook reacties van nu over het afbreken van de school, herin
aan de school, tekeningen,  foto’s enz.  Tijdens het “open huis” is er voor iedereen 
de mogelijkheid om iets voor de tijdcapsule in te leveren of te maken.
Als er over 40 jaar weer een nieuwe school gebouwd moet worden, komen de 
ideeën en verhalen van nu weer tevoorschijn en kan men zien of de visie op de 
toekomst enigszins uitgekomen is.   

Tot ziens op zaterdag 16 maart! 
Team basisschool de Twamêster 

UITNODIGING “OPEN HUIS”
BASISSCHOOL DE TWAMÊ

Eind maart verhuizen we naar de tijdelijke locatie en een paar weken later sluiten 
euren van de school voorgoed en wordt het gebouw gesloopt.

Een definitief moment in het bestaan van basisschool de Twamêster.
In 40 jaar tijd hebben heel wat kinderen onze school bezocht en zijn er even 
zoveel ouders en verzorgers over de vloer geweest. 

leerlingen, ouders, oud-collega’s, 
dorpsgenoten enz. in de gelegenheid stellen de school nog eenmaal te bezoeken.
Daarom houden we “open huis” op zaterdag 16 maart van 13.30 uur tot 16.00 

-15 maart, is er een project door alle 
groepen over bouwen, de school van de toekomst, pleinideeën enz.
De resultaten daarvan zijn op 16 maart in alle groepen te bekijken.

Er verschijnt die week een schoolkrant ‘special’: 
jaar oude schoolgebouw. Voor belangstellenden tijdens het 

Om 15.00 uur is er een veiling van een aantal spullen die niet meegaan naar de 
tijdelijke locatie en die niet meer nodig zijn in de nieuwe school. 

anaf 11 maart te bezichtigen op de website van school 
onder de link: veiling. 

(als we naar de nieuwe school verhuizen volgt een tweede veiling van meubilair 
en ander materiaal wat niet meegaat naar het nieuwe gebouw) 

Tenslotte: in de fundering van de nieuwe school willen we een tijdcapsule stoppen 
met daarin ideeën over de school van de toekomst: hoe ziet de school er over 40 
jaar uit. Maar ook reacties van nu over het afbreken van de school, herin
aan de school, tekeningen,  foto’s enz.  Tijdens het “open huis” is er voor iedereen 
de mogelijkheid om iets voor de tijdcapsule in te leveren of te maken.
Als er over 40 jaar weer een nieuwe school gebouwd moet worden, komen de 

van nu weer tevoorschijn en kan men zien of de visie op de 

“OPEN HUIS” 
BASISSCHOOL DE TWAMÊSTER 

 

Eind maart verhuizen we naar de tijdelijke locatie en een paar weken later sluiten 
euren van de school voorgoed en wordt het gebouw gesloopt. 

Een definitief moment in het bestaan van basisschool de Twamêster. 
In 40 jaar tijd hebben heel wat kinderen onze school bezocht en zijn er even 

collega’s, 
dorpsgenoten enz. in de gelegenheid stellen de school nog eenmaal te bezoeken. 
Daarom houden we “open huis” op zaterdag 16 maart van 13.30 uur tot 16.00 

15 maart, is er een project door alle 
groepen over bouwen, de school van de toekomst, pleinideeën enz. 
De resultaten daarvan zijn op 16 maart in alle groepen te bekijken. 

jaar oude schoolgebouw. Voor belangstellenden tijdens het 

Om 15.00 uur is er een veiling van een aantal spullen die niet meegaan naar de 

anaf 11 maart te bezichtigen op de website van school 

(als we naar de nieuwe school verhuizen volgt een tweede veiling van meubilair 

Tenslotte: in de fundering van de nieuwe school willen we een tijdcapsule stoppen 
met daarin ideeën over de school van de toekomst: hoe ziet de school er over 40 
jaar uit. Maar ook reacties van nu over het afbreken van de school, herinneringen 
aan de school, tekeningen,  foto’s enz.  Tijdens het “open huis” is er voor iedereen 
de mogelijkheid om iets voor de tijdcapsule in te leveren of te maken. 
Als er over 40 jaar weer een nieuwe school gebouwd moet worden, komen de 

van nu weer tevoorschijn en kan men zien of de visie op de 
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“De laatste eer” verzorgt voor leden de uitvaart zoals ze dat zelf wensen. 
 

Dit zonder winstoogmerk. 
 

Daarvoor heeft de vereniging een aantal vertrouwde personen in dienst 
 

die onze leden kunnen bijstaan om een persoonlijke uitvaart te regelen. 
 

Als lid kunt u tegen een vrij lage contributie een beroep doen op: 
 

De bode van onze vereniging en 
 

aflegsters en dragers uit eigen dorp. 
 

Vanaf 18 jaar dient men zelfstandig lid te zijn. 
 

Een lidmaatschap bij de vereniging is geen uitvaartverzekering. 
 

Voor inlichtingen betreffende deze aangelegenheden kunt 
 

u vrijblijvend contact opnemen met: 
 

De secretaresse van de vereniging 
 

Mevr. I. Hoogwater, De Skuorre 11, 9005RR Wergea, tel: 058–2552437 
 

De bode van onze vereniging is 
 

Dhr. T. Bijlsma, Easterein 3, 9263 PA Garyp, tel: 0511-521336 
 



 

Ut ‘e panne fan…..Mieke Bekhof 

Leuk idee om “Ut ‘e panne fan” een plaats te geven in 
de Havensbank.  
 
Hierbij mijn verhaal uit de tijd dat ik nog thuis 
woonde. 
 
STIP IN ’T GAT 
 
Mijn ouders afkomstig uit Drenthe en Overijsel 
hadden het vroeger als er over eten gepraat werd 
vaak over Stip in ’t gat. Wij als kinderen wisten niet 
wat dat precies was. 
Dat het met eten te maken dat hadden we al 
begrepen, want als ma een dagje uitging, wat zelden 
gebeurde, moest pa maar stip in ’t gat maken werd er 
gezegd. 
Of dat ook gebeurde, dat vertelt het verhaal niet. 
Een bijzondere naam, ook een bijzonder gerecht? 
 
Nou dat het niet een culinair genot was leek wel 
duidelijk, wel eenvoudig te bereiden en voedzaam, 
dat wel. Wat zou het dan wel zijn? 
 
In Friesland hebben ze geloof ik ook wel zoiets, 
hoewel ondergetekende dat nog nooit heeft 
gebrouwen. Zoiets als potstro. 
 
In elk geval is het een gerecht van melk c.q. 
karnemelk, boekweitenmeel en spek, blokjes of 
plakjes spek of reuzel dat uitgebakken wordt. Dat 
vocht noemt men STIP. 
 
Het begin van de naam is er dus. Het brouwsel van 
melk en meel blijkt erg stijf te worden zodat het te 
snijden valt. In het midden van dit stugge gerecht 
werd een kuiltje gemaakt,een gat, en daar komt het 
spekvet in. En dan zijn we er. De STIP KOMT IN ’T 
GAT. 
 
Dus mannen,als de vrouw eens een dagje er tussenuit 
is probeer het eens. 
 
Gemakkelijk en naar men zegt “Heerlijk” 
 
Eet smakelijk! 
 
 

 
De earste resepten mei in moai ferhaal dêrefter 
komme al binnen. 
 
Ha jo ek in resept mei herinnerings en hoe as it 
rûchwei makke is (it komt net op in gram fan dit as in 
snúfke fan dat, as dat it al as net wat sâlt brûke kin), 
dan kinne jo dat stjoere nei: havensbank@gmail.com 
mar fansels mei it ek op in briefke ynlevere wurde op 
it redaksje-adres. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Scholenbouw Wergea  
 
Geachte bewoner(s),  
 
In navolging op de reeds gehouden 
informatiebijeenkomsten in het kader van 
scholenbouw Wergea en de tijdelijke huisvesting 
willen wij u informeren over de realisatie van de 
tijdelijke huisvesting.  
 
Door middel van dit schrijven willen wij u op de 
hoogte brengen van de werkzaamheden, welke op 
korte termijn gaan starten en het verloop hiervan.  
 
De Meeuw Oirschot BV realiseert de tijdelijke 
huisvesting voor de OBS Twamêster op de locatie B.K. 
van de Bergstjitte in Wergea.  
Vanaf maandag 18 februari 2013 dient rekening 
gehouden te worden met de start van de 
werkzaamheden aan het terrein. Vervolgens wordt de 
tijdelijke huisvesting geleverd en gemonteerd. 
Gedurende de werkzaamheden wordt er zorg voor 
gedragen dat de woningen aan de B.K. van de 
Bergstrjitte 1 en 1a continue, hetzij via de huidige of 
via de tijdelijke ontsluiting, bereikbaar blijven. Naar 
verwachting nemen deze werkzaamheden circa vijf 
weken in beslag. De tijdelijke huisvesting blijft staan 
tot en met de oplevering van de nieuwbouw.  
De werkzaamheden kunnen mogelijk enig ongemak 
en hinder met zich meebrengen. De Meeuw Oirschot 
BV doet al het mogelijke om de overlast te beperken 
en de veiligheid te bewaken. De werkuren De Meeuw 
Oirschot BV zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 
uur tot 17.00 uur.  
 
Via de OBS Twamêster worden de ouders 
geïnformeerd over het gevolg van de werkzaamheden 
voor het halen en brengen van de kinderen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren 
geïnformeerd te hebben en vragen om uw 
medewerking en begrip.  
 
Met vriendelijke groet,  
LindHorst huisvestingsadviseurs bv, 
 
Rick van Essen 
Projectmanager 
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Muziekvereniging De Kriich 

 

16 maart donateursconcert 
 
Het is weer zover!  
 
Twirling & Fanfare treden op voor donateurs en belangstellenden. 
 
Dit keer is het concert gebaseerd op het thema “Op reis”, een muzikale reis door diverse landen van Europa. 
Dit doen we deze keer niet alleen, we gaan op reis met Leo & Els! 
Nieuwsgierig geworden? Houd de posters in de gaten en/of bezoek binnenkort onze website voor meer 
informatie: 

www.dekriich.nl 
 
Tot ziens op 16 maart! 
 
 
************************************************************************************* 

Kaartverkoop 
 
Het afhalen van de (gratis) donateurskaarten en de kaarten voor de vrije verkoop vind plaats op donderdag 
28 februari tussen 19.00 en 19.30 uur in het Dorpshuis. Vanaf 1 maart zijn kaarten verkrijgbaar bij Zwart 
Witgoedhandel en te bestellen via info@dekriich.nl. 
  

************************************************************************************* 
 

Pink Floyd 
 
“The Dark side of the Moon” is op deze avond, 27 april, 
onmogelijk om waar te nemen, maar de mannen van 
Pink Faces spelen dit nummer natuurlijk wel! 
 
Op 27 april a.s. geeft Pink Faces, de Pink Floyd 
coverband, een spectaculair optreden in de Bidler. 
De 6 muzikanten komen merendeels uit het Pink Floyd 
Project, de bekende Friese Pink Floyd coverband (destijds 
in Wergea 1100 bezoekers) . 
 
Dus met Eddie Mulder, de David Gilmour van Nederland. 
Ook Jos Harteveld en Johan Overzet, respectievelijk zang 
en vocals, zullen jullie een onvergetelijke avond 
bezorgen. 
 
In de volgende Havensbank meer informatie, maar als je 
alvast kaarten wilt bestellen dan kan dat via 
kaartenpinkfloyd@hotmail.com. Wees er snel bij, want de 
aanvragen stromen nu al binnen. Dus: 27 april, 
facebook, twitter enz, zegt het voort!!!! 
 
De organisatie 
 

Terug van weggeweest: 
het Swingcafé 

 
Hoewel het Swingcafé soms wat 
onregelmatig 'verscheen', kwam er de 
laatste paar jaar een zekere regelmaat in, 
namelijk: helemaal niet. 
 
Door allerlei andere bezigheden van de 
organisatoren kwam het er even niet van, 
maar nu is het weer zover: zet hem 
alvast in je agenda! 
 
Wat: SwingCafé 
Datum:  Zondag 7 april 
Tijd: vanaf 16.00 
Locatie: Café / Boppeseal 
 
Meer info volgt in het maart nummer. 
 
Groetnis, 
F, S, R & B 
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‘Jazzy’ Open Huis in ús Doarpshûs 

Fier wappert de schoongewassen Doarpshûsvlagvanaf 
de nok van het gelijknamige gebouw aan de Nieuwe 
Weg, tegen een winters decor van sneeuw en ijs. 
Gladheid en een ijzige wind doen sterk verlangen naar 
warmte en geborgenheid, ingrédiënten die deze 
middag in voornoemd gemeenschapshuis, dat Open 
Huis houdt, hopelijk ruim voorhanden zullen zijn.  

In 1948 gaat het eerste Doarpshûs van start in het 
pand aan de Leeuwarderweg, dat voordien 
decennialang een café had geherbergd, met onder 
anderen de legendarische Jan Hendriks Kooistraals 
uitbater. Het cafékarakter van eertijds werd door het 
bestuur van het Doarpshûs niet overgenomen, 
integendeel, het schenken van alcoholische dranken 
of het nuttigen van een enkele rumboon was, op 
straffe van een oneven aantal stokslagen, ten 
strengste verboden. 

In 1960 staat het bestuur voor een vuurproef. Het 
gebouw maakt een‘haveloze indruk’ mede door het 
veelvuldig gebruik van en de grote toeloop naar 
Jeugdwerk, Dorpshuisbibliotheek (1200 boeken) en, 
hoe revolutionair voor Wergea, de druk bezochte 
publieke douche-en reinigings inrichting, door Jelle 
Dijkstra in het decembernummer 2012 van deze 
periodiek zo beeldend beschreven. Achitect Reinder G. 
de Jong rekent het bestuur voor dat een grondige 
renovatie zo om en nabij F. 40.000 zal bedragen. 
Vervolgens krijgt het bestuur van de leden 
vergadering de machtiging een en ander te realiseren, 
mits de toegezegde subsidies inderdaad worden 
verstrekt. Het Ministerie van Maatschappelijk Werk 
draagt 25% bij in de kosten, de Provincie 15 %, en 
zelf heeft het bestuur nog een ‘potje’ van F. 4000. Het 
ontbrekende bedrag zal worden geleend. Dan vindt de 
aanbesteding plaats en nog in datzelfde jaar ‘giet it 
oan’.(Havensbank 1960) 

In 1974 treden Douwe en Betty Langhout aan als de 
nieuw beheerders van Us Doarpshûs. Met nieuw elan 
wordt er nu naarstig gewerkt om een en ander van 
een meer frivool en commercieel karakter te voorzien. 
En met succes. De al wat oudere medemens hier ter 
plekke herinnert zich met graagte die oer-gezellige 
kermissen in het ‘âlde’ Doarpshûs, die vooral op 
Kermismaandag hun hoogtepunt beleefden op de 
stampvolle bovenzaal met muziek, zang en dans, 
terwijl beneden, in de gelagkamer, het hongerig 
voetvolk zich tegoed deed aan calorierijke uitsmijters, 
fors uitziende gehaktballen en, niet zo 
vanzelfsprekend, bier. Want na een lange, interne 
machtsstrijd binnen de organisatie hadden de 
rekkelijkenhet tenslotte gewonnen van de preciezen: 
voortaan mochten er zwak-alcoholische dranken 
worden geschonken in Us Doarpshûs. De puriteinen 
bliezen de aftocht, de bedrijfsvoering kreeg zowaar 
een werelds karakter.  

 

 

In 1980 wordt de nieuwe locatie aan de Nieuwe Weg 
betrokken. Een en ander heeft nogal wat voeten in de 
aarde, de oppositie voelt meer voor een Dorpshuis in 
de voormalige Ned. Herv. Kerk. Het bestuur, onder de 
krachtige leiding van Sipke de Boer, zet echter door 
en dankzij haar vastberadenheid kan het huidige 
bestuur op zondag 10 februari 2013 een royaal aantal 
bezoekers op de ooit zo gewenste plek welkom heten. 
Voorzitter Albert de Boer schetst in vlotte en 
welgekozen bewoordingen de ontwikkelingen van de 
laatste tijd. Hij memoreert het project Ien+Ien=Twa: 
het opknappen van de zalen, het aanschaffen van 
nieuwe, brandvrije gordijnen en nieuwe stoelen, tafels 
en kleden. De jury van Kern met Pit heeft het 
tuinproject beloond met een bedrag van 1000 euro, 
aldus Albert. Ook het ‘Bielzen’projectkan dit jaar 
doorgang vinden. Het RaboCoöperatiefonds schonk 
hiertoe 3000 euro aan het bestuur. Dan haalt de 
voorzitter nog een tal vrijwilligers naar voren, die hun 
beste krachten hebben gegeven om een en ander in 
de praktijk te realiseren. 

Het oog wil ook wat. Een viertal fraai geschilderde 
doeken, enigszins in de stijl van Mondriaan of Matisse, 
geven extra cachet aan het vernieuwde interieur.  

Ook het menselijk oor krijgt deze middag zijn portie 
genot. The Two Towers Collective, dat tweewekelijks, 
op de vrijdagavond, in het Doarpshûs repeteert, mag 
misschien daarom wel het huisorkest van het gebouw 
worden genoemd. Hadden zij daarom hun sound 
enigszins aangepast? Het geheel klonk fraai en 
welverzorgd, een klasse Big Band waardig. Fraai 
solowerk viel er te beluisteren van trombonist Sieb 
Kerkstra in Bucket Bues, daarbij vakkundig in de rug 
gesteund door trompettist Peter Donderwinkel. All of 
Me, dé evergreen van wijlen Billy Holiday, kreeg een 
gloedvolle vertolking van vocaliste Anne Frouk van 
Houten die tevens in het welbekende Just The Way 
You Are met haar zangkunst tot grote hoogten steeg. 
Scheidend gitarist Jasper Tijsma gaf in Kansas City 
een proeve van zijn niet geringe kwaliteiten, terwijl 
toen al Piet Kloosterman zijn stek achter het zo 
vertrouwde drumstel had ingeruild voor de 
solistenmicrofoon. Bad Bad Leroy Brown, een song 
waarmee Frank Sinatra in 1973 nog goede sier 
maakte, kreeg deze middag wel een zeer speciale 
uitvoering van Piet K. Enigszins verkouden, klonk zijn 
stem dieper als ooit tevoren, maar dit deed in de 
verste verte geen afbreuk aan de kwaliteit van het 
gebodene…… 

En toen was er de bekende run naar tap en toog, een 
uiterst sympathieke aanwenst, die de Wergeasters op 
lijf geschreven lijkt. En Betty Langhout? Zij zag het 
een en ander welwillend aan. En dat al bijna 40 jaar…. 

Wiebe Sinnema 
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  Nieuws uit Us Doarpshûs 
 

• Op zondag 10 februari konden we eindelijk aan alle 
genodigden en dorpsgenoten laten zien wat het 
project Ien+Ien=Twa heeft opgeleverd. 
De Two Tower Collective mag wat het bestuur betreft 
veel vaker optreden. 
Het sloot helemaal aan bij onze visie namelijk om in 
het dorpshuis vaker iets kleinschalig te organiseren 
op het gebied van kunst, cultuur en/of muziek.  
 

• Van Wiebe Sinnema begreep ik dat hij door de Havensbank redactie is uitverkoren om zijn observaties 
in deze Havensbank verder met u te delen. Dus verwijzen we graag naar zijn proza en mijmeringen 
over deze open dag.  
 

• Helaas kon Nanne-Dirk Sinnema, cursist  van D’ Drive van het ROC Friesland College niet bij de open 
dag zijn. Hij heeft het ontwerp geleverd, waar we op voortgeborduurd hebben.  Maar zijn docent was in 
elk geval vol  lof over het resultaat en heeft foto’s gemaakt voor Nanne-Dirk. Inmiddels heeft de 
afdeling ‘ D Drive ook een opdracht gekregen van het dorpshuis in Jonkersland. Als er 1 schaap over de 
dam is…………   
 

• Zonder vrijwilligers hadden we dit natuurlijk niet kunnen realiseren. Tige dank allemaal voor het 
schuren, verven, timmeren, verlenen van hand-en spandiensten etc.  
 

• Een boppeslach zijn ook de vier schermen, die multifunctioneel kunnen worden ingezet. De bloemrijke 
achtergrond is geschilderd door Harry Sijbers. Harry vond het een eer, dat we zijn schilderij als 
uitgangspunt wilden nemen voor de schermen en heeft hiervoor spontaan toestemming gegeven. Ook 
een woord van dank dus aan deze kunstenaar.   
 

• Waar een open dag verder al niet goed voor is. Er hebben zich al enkele mensen aangemeld die mee 
willen denken richting of een bios/filmhûs  in  het dorpshûs haalbaar is in de wintermaanden.  
 

• Nu we de smaak te pakken hebben hopen we in de zomer de gang van aan de kant van Ukkepukkeplak 
nog te verven. 
 

• Het project voor dit jaar is “ Bielzen&Co”. We willen de bielzen voor en achter vervangen. We gaan 
eerst nadenken wat we hiervoor in de plaats willen hebben en zullen dan offertes uitzetten.  
 

• Dank voor alle positieve – en opbouwende reacties tijdens de open dag.   
 

• Vrijwilligers kunnen zich  blijven melden bij Albert de Boer of een van de bestuursleden. 
 

 
Het bestuur 
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Sybille is allike mûlryp as oerbeppe 
Beits…. 

Yn ‘e maaityd fan 1977 hie ik yn de Grutte Mar in 
singelier treffen mei in Ljip. It wie net samar in Ljip, 
se koe prate as Brugman. Beits wie de namme en se 
hie sawat oer alles en noch wat in eigen miening. Ien 
kear thús makke ik hjiroer in ferhaaltsje foar de 
Havensbank dat yn it maartnûmer fan datselde jier 
pleatst waard. Yn it earstoan tocht ik noch wolris oan 
Beits, dat skoandere, skrandere fleanbist, mar nei 
ferrin fan tiid rekke se út myn tinzen wei, sa’t dat yn 
it libben no ienkear giet. Oant ik op in jûn, in pear 
wike ferlyn, myn ‘inbox’ leechmakke…  
 
Tusken allerhande mailtsjes mei stoerske boadskippen 
en ôfwaaid praat, wie der ien by dy’t der hielendal 
útrûn: ‘Komst moarn-te-jûn sa tsjin 19.00 oere by 
Trije Hikken, ûnder Warstiens? Ik ha in boadskip foar 
dy. Leafs/ Sybille’. 
 
Allemachtich, de muorren kamen suver op my ôf. Soe 
ik dan op hege leeftyd noch in ‘date’ ha mei in 
frommis dat harsels Sybille neamde? Dy nacht sliepte 
ik krekt as de hazzen, mei de eagen iepen, rêst koe ik 
net fine. Iere betiid der ôf, hurd noch nei de 
skearbaas, sa tsjin skimerjûn de ferklaaiersklean oan, 
in kaam troch ‘t hier, de slach yn ‘e rêch en op nei 
Trije Hikken. Wat soe my dêr te wachtsjen stean? 
 
It is tsjuster om my hinne, heal febrewaris, wat wolle 
jo ek. De fûgels hear ik wol, bynammen guozzen, mar 
ik sjoch se net. Foar ljippen, skriezen en strânljippen 
is it ek noch fiersten te betiid, dy húsmanje noch moai 
oan de westkust fan Afrika. Ynienen wyndert my wat 
om ‘e kop. In flearmûs? Dan hear ik in stim: ‘Kom, 
mei nei de hikke. Ik ha dy gâns te fertellen’. 
Knoffeljendewei sykje ik it paad, it is in hiel karwei yn 
it tsjuster. At ik hymjend mei de rêch tsjin de hikke 
oan stean, sjoch ik einliks wa’t der niis tsjim my praat 
hat..Hast deun tsjin my oan sit in prachtige, donkere 
Ljip dy’t fuortendaliks it wurd nimt en dit foarearst ek 
net wer út hannen jout. 
 
’ Mei ik my foarstelle, ik bin Sybille, in Ljip út it 
neiteam fan oerbeppe Beits. Myn mem, in dochter fan 
Beits, ha ik ea fersprutsen om noch ienkearnei dizze, 
ús och sa fertroude kontreien, werom te kommen.  
 
Beits, sa sil ik har tenei neame, is oars raar oan har 
ein kaam.. Nei ’t har produktive rite der op siet, hat 
se earst noch in skoft yn in kommune yn Bakkefean 
taholden, alhiel yn de sfear fan de tiidgeast yn dy 
jierren. Doe ’t se fernaam dat se minder waard, 
fernijde se ús dat se graach nei de westkust fan 
Marokko woe, om dêr te stjerren.. Se hie dêr altyd 
oerwintere, sei se, en de minsken wiene dêr altyd 
goed foar har west. Mem en ik soene har beselskipje 
op dy lange, drege reis. 
 
Sa boppe Poitiers begûn Beits al gâns te pûsten en te 
blazen, se hie it ein yn ‘e bek. Wy strutsen del ta in 
koart pypskoft en, ik fertel it no oan dy, doe ha ik it 
âld minske in lyts bytsje Epo tatsjinne. 
 
 
 

Ommers, wy wiene noch mar op ‘e helte en de 
Pyreneeën wachten ús noch. Doe sloech it needlot ta. 
Beits wie in ein foarút, oanfjurre troch it stimulearjend 
middel fansels. Doe hearden wy in knal, Beits koe it 
net mear rjocht hâlde en skeat yn in dûkflecht nei 
ûnderen. Wy seagen noch krekt hoe’t de skutter út de 
boskjes wei kaam, Beits beseach en har doe rimpen 
yn syn jagerstas treaun. Nei alle gedachten hat se har 
ein fûn yn de fetpanne fan in Frânske Bask, it âlde 
sloof’. Nei dizze lêste wurden hâldt Sybille it net mear 
droech en faget mei har moaie, glinsterjinde flerk it 
antlit ôf. Ut moederaasje wachtsje ik efkes en freegje 
har dan:’ Hat Beits it noch wolris mei jo hân oer dy 
goeie, âlde tiid, sa’n goed 20, 30 jier ferlyn’? 
 
Sybille is no wer baas oer harsels en ferfolget:’ Op it 
lêst hie se oars gjin praat mear as oer Wergea en 
omkriten. Neffens my moat it hjir foar ús ljippen hast 
wol de Hof van Eden west ha, mar dan sûnder slang 
fansels. Se koe der net oer út dat de aaisikers hjir sa 
fetsoenlik wiene, harren oan de foarskriften holden, 
geduldich by in hikke wachten oan’t it aai op ‘e grûn 
lei en de broeden op de slotdei lizze lieten. Wie der al 
ris ien dy’t him hjir net oanhold, in wâldman bygelyks, 
dan wie dy foar de rest fan syn libben tekene. Dy 
hoegde hjir net wer te ferskinen. En yn dy jierren hie 
jimme organisaasje ek in poerbêst bestjoer, mei 
Sybren van der Vlugt as foarsitter, in Wergeaster pur 
sang dy’t no yn Grou wennet. Hy bestie it om by de 
fêste Kamercommissie voor Landbouw yn te sprekken 
en dêr de stânpunten fan de BFVW mei fjoer en flam 
nei foaren te bringen. Koartwei, in ‘icoon’ fan de 
Fryske aaisikers. 
 
Doe ek kaam de aaisikerskaart yn de moade. Foar in 
grypstehealstoer wie dizze te krijen by ûnder oaren 
ponghâlder De Groot yn de Händelstrjiite te Ljouwert. 
Op sneon stie dêr in grutte rigele minsken ta de doar 
út, suver oan’t op it trottoir. Wie men lang om let yn 
‘e gong, dan seach men op it ein in net al te grutte 
man sitten, oan in taffeltsje mei dêrop in âlderwetske 
Remington. De aaisikerskaarten fleagen de doar út. 
Ek De Groot wie mei rjocht en reden in boechbyld foar 
de aaisikerij. Dat alles hat Beits my op it ein fan har 
libben ferteld’. 
 
En wer slacht de mankelikens ta by Sybille, at se oan 
oerbeppe tinkt. Sa kin ik freegje: ’Hoe tinke jo oer de 
hjoeddeiske gong fan saken yn de Fryske greiden, en 
wêr giet dit op ‘e lange doerhinne?’ Se ferskikt in 
eintsje en seit, net alhiel wis fan harsels: ‘Ik wyt it 
net, ik wyt it net. De earste 3 jier kinne jimme wer 
foarút en der meie ek justjes mear aaien meinommen 
wurde. Mar dy walch fan in fint fan de 
Faunabescherming, syn namme wol ik net iens 
útsprekke, bliuwt op syn iepenst. Hy lit no al yn him 
omgean om ek dizze ûntheffing oan te fjochtsjen by 
de rjochter. Mar syn sin sil hy net krije, yn de 
ivichheid net. De kompetysje tusken aaisiker en ljip 
moat bliuwe, dan wint de iene, dan de oare. Mar ek 
foar de horeca soe it in hurd gelach wêze at it sykjen 
alhiel ferbeaun waard. Dizze sympatike bedriuwstak 
hat it dreech yn dizze skrale tiden. 
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De ynkomsten fan ploegen as De Kwaai, de Ald Hy, de 
Arak, en de Merkekommisjesoargje eltse maaityd wer 
foar it breanedige stryk yn ’t laadsje Dit moat sa 
bliuwe’. 

Sybille slacht de flerken út en sil fuort. Dan betinkt se 
har en seit: ‘Soest my in deugd dwaan wolle? Wolle 
jimme it nea wer ha oer ‘predatoren’, at jimme 
gewoan wezelingen, foksen en rûken bedoele? Dan 
witte ek wy wêr’t it oer giet. Oerbeppe Beits is yn har 
fleurige tiid gâns negere troch dit folk, mar fan 
‘predatoren’ hie se gjin weet……No, doei’.. 

Wiebe Sinnema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van Pleatslik Belang Wergea 
 
Uitnodiging:  
 
U wordt van harte uitgenodigd de 
voorjaarsvergadering bij te wonen op 
 18 maart 2013 
 20.00 uur 
 `s Lands Welvaren 
 
De agenda zal te zijner tijd op www.wergea.com 
worden gepubliceerd, evenals het jaarsverslag. Wij 
vragen alvast bijzondere aandacht voor het feit dat op 
deze najaarsvergadering de definitieve dorpsvisie ‘In 
brêge nei de takomst 2013-2022’ zal worden 
gepresenteerd. 
 
Hopelijk tot ziens, 
Pleatslik Belang Wergea 
  

Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
3 mrt 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw 
10 mrt 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Chiengang 
17 mrt 09.30 uur Warstiens da. J. Huizenga-Room 
24 mrt 10.00 uur Warstiens da. A. Buizer-Chiengang, 
 drs. S.G. Boukema, Palmpasen, m.m.v. 
 kinderkoor ‘Sjong’, organist J. Kobus. 
 Gezamenlijk met o.a. R.K. 
28 mrt 19.30 uur Warstiens da. A. Buizer-Chiengang 
 H.A. Witte Donderdag, m.m.v. ‘Ynspiraasje’ 
29 mrt 19.30 uur Warten da. A. Buizer-Chiengang 
 Goede Vrijdag, m.m.v. ‘Ynspiraasje’ 
31 mrt 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Chiengang 
 Pasen, m.m.v. ‘Ynspiraasje’ 
 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
3 mrt 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
10 mrt 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
17 mrt 10.00 uur ds. J. v.d. Meer, Fryske 
 tsjinst m.m.f. Mingd Koar. 
24 mrt 10.00 uur ds. P. Lindeboom, 
  Palmpasen 
25 mrt 19.30 uur ds. J. v.d. Meer, Stille Week 
26 mrt 19.30 uur ds. P. Lindeboom, Stille 
  Week 
27 mrt 19.30 uur ds. P. Lindeboom, Stille 
  Week 
28 mrt 19.30 uur ds. J. v.d. Meer, H.A. 
29 mrt 19.30 uur ds. P. Lindeboom, Goede 
  Vrijdag 
30 mrt 19.30 uur ds. J. v.d. Meer, Stille 
  Zaterdag 
31 mrt 10.00 uur ds. P. Lindeboom, Pasen 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten 
3 mrt 09.30 uur ds. A. van Vliet, H.A. 
 19.00 uur All4You Tienerdienst 
10 mrt 09.30 uur ds. P. Boomsma 
13 mrt 19.30 uur ds. P. Boomsma, Bidstond 
17 mrt 09.30 uur ds. P. Boomsma 
24 mrt 09.30 uur Mevr. M. Gort 
28 mrt 19.30 uur ds. G. Wessels, Witte 
Donderdag 
29 mrt 19.30 uur Kerkenraad, Goede Vrijdag 
30 mrt 19.30 uur Kerkenraad, Stille Zaterdag 
31 mrt 09.30 uur dhr. E. de Jongh, Pasen 

Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  

Kerkdiensten maart 2013 
 
St Martinusparochie 
Zo. 3 mrt 10.00 uur euch J. de Wolff 
Za. 9 mrt 19.30 uur com. S. Boukema 
  VOM viering 
Zo. 17 mrt 10.00 uur euch J. de Wolff 
Zo. 24 mrt 10.00 uur Oec. Palmzondagviering in 
 Warstiens m.m.v. kinderkoor ‘Sjong’ 
Do. 28 mrt 19.30 uur Witte Donderdagviering te  
  Wytgaard 
Vrij. 29 mrt 15.00 uur Kruisweg 
Vrij. 29 mrt 19.30 uur Goede Vrijdagviering te  
  Jirnsum 
Za. 30 mrt 22.00 uur Paaswake te Jirnsum 
Zo. 31 mrt 10.00 uur euch J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
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Willem Pool 
 

Nijpaed 1 9003 ME Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

 
Voor de Modeshow op maan
met: 
 

 
“It Beaken Grou”, die de nieuwe voorjaarscollectie 2013 laat zien.
 

 
De andere deelnemers zijn o.a.:
 

Moaisa, schoonheidssalon uit Wergea.
 
Paula Wobbes met accessoi
 
 
Opgave bij: 
 
Geke Kootstra:   gekekootstra@hetnet.nl
Maria de Geest: mariadegeestdeswart@hotmail
 
Kosten € 3,50 voor leden en 
 
Opgave graag vóór 1 maart 2013

SZDRNZLL 

 
De totale opbringst fan de flesse
 
Alwer efter de rêch in tal leuke wykeinen lykas ‘Mexican Night’ en de ‘Carribean’
Koarte broeken, desperados, coc
Alles om in bytsje simmer yn dizze k
  
Wy sjogge foarút. Yn it wykein van 1/2/3 

Ek ha wy op 16 maart wer in darttoernoai in szdrnzll

Freed 29 maart is it wer Workersnight fan
fleske Heineken! 
 
See you @ szdrnzll 
 
Lekkâh! 
 
It bestjoer 

 

 

 Wergea 

maandag 11 maart 2013 in het Dorpshuis te Wergea om 20.00 uur in samenwerking 

“It Beaken Grou”, die de nieuwe voorjaarscollectie 2013 laat zien.

De andere deelnemers zijn o.a.: 

Moaisa, schoonheidssalon uit Wergea.     

Paula Wobbes met accessoires o.a. tassen, sjaals en kettingen.

gekekootstra@hetnet.nl of tel. 058-2552092
mariadegeestdeswart@hotmail.com of tel. 058

€ 3,50 voor leden en € 5,00 voor niet leden. 

1 maart 2013. 

De totale opbringst fan de flesse-aktie wie €535,-. Elkenien tige tank

Alwer efter de rêch in tal leuke wykeinen lykas ‘Mexican Night’ en de ‘Carribean’
Koarte broeken, desperados, cocktails, simmerse muzyk, sân en hawai

er yn dizze kâlde wintermoannen te krijen

Yn it wykein van 1/2/3 maart ha wy us Carnavalswykein

aart wer in darttoernoai in szdrnzll. Opjefte via: 

aart is it wer Workersnight fanôf 17.00 oere. Direkt fan

Wergea - Warten nodigen u uit:

in het Dorpshuis te Wergea om 20.00 uur in samenwerking 

“It Beaken Grou”, die de nieuwe voorjaarscollectie 2013 laat zien. 

 

 

res o.a. tassen, sjaals en kettingen.  

2552092 
of tel. 058-2552840  

Elkenien tige tank! 

Alwer efter de rêch in tal leuke wykeinen lykas ‘Mexican Night’ en de ‘Carribean’. 
tails, simmerse muzyk, sân en hawai-slingers. 

lde wintermoannen te krijen. 

aart ha wy us Carnavalswykein. Dresscode: orizjineel ferklaaid!

Opjefte via: bestuur@szdrnzll.nl. 

Direkt fanút dyn wurk (yn wurkklean) nei szdrnzll foar in 

 

Warten nodigen u uit: 

in het Dorpshuis te Wergea om 20.00 uur in samenwerking 

 

Dresscode: orizjineel ferklaaid! 

t dyn wurk (yn wurkklean) nei szdrnzll foar in 

 

11 



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 

                                                                                                      
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 Betty Langhout.  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: e.slager@live.nl of 058-2551276 b.g.g. 058-
2552560 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 



 

De  Sportcolumn 
 
Fan Akke Radsma oant Gertjan Verbeek. 
 
Wat in frjemde titel sille jim wol sizze. No dat komt 
omdat ik op dit stuit de column skreau op it strân fan 
Kurasao. Anneke en ik binne bij ús dochter, 
skoansoan en harren twaling, dy`t hjir wenje. Marjon 
sylt de wrâldkampioenskippen  yn de 5.5 klasse , in 
10 meter lange iepen sylboat, hjir foar de kust, dat 
wy passe op de bern. Lykwols is der tiid om sa no en 
dan in ‘happy hour’ mei te meitsjen. Dat is tige 
gesellich. In wylde samba op syn tiid, fleurige 
minsken dy`t -sa earm as se binne- it wurd krises nea 
yn de mûle nimme, 30 graden...it koe minder. 
Yn de Amigoe, siz mar de Ljouwerter krante fan 
Kurasao, stie in ferhaal oer roddeltsjes en feiten, en 
dat die me tinken oan de prachtige stikjes fan Akke 
Radsma froeger foar de Rono: Oer de Hage. 
Moaie ferhaaltsjes, skreaun troch Paulus Akkerman, in 
bytsje wier in bytsje betocht oer minsken út it doarp. 
Ja hoe komt in mins op sokke tinzen... en doe moast 
ik ynienen oan Gertjan tinke dy`t mei syn baas Toon 
Gerbrands fan AZ nei Australië west hat om`t hy in 
man is fan feiten, mar ek oer de hage sjen. Hy wol 
alles mjitte, eltse training wer. Niks gjin roddels of 
wazige oannamen, nee yn de topsport giet it om 
hurde feiten oer: konditie, voeding, arbeid-rust 
verhouding en sokssawat. 
Hy neamde dy reis: Fact Finding Mission. 
Gjin ferhalen oer froeger, nee ynnovearje, mar wol 
oer de hage sjen wat der yn oare lannen en oare 
sporten bart. 
Hy gong nei Australian Footballclubs. Dizze 
footballclubs, dizze trainers, en ik soe hast sizze dizze 
wittenskippers  binne de tiid fier foarút. Se mjitte op 
trainingen en wedstriden alles- bynammen de 
belêsting- wat je mar mjitte kinne, mei de nijste gps 
systemen. De spilers ha in chip in harren shirt. 
Yn ús lân binne no 6 Inno Sportlabs mei tige 
ynnovative testfasiliteiten.  
Wat hyl nijsgjirrich wie sei Verbeek wie it ‘leadership’ 
yn de kleikeamer. In pear spilers binne dêr de baas. 
In trainer of bestjoerder hoecht immen dy`t der in 
potsje fan makket net ta de oarder te roppen. Dat 
dogge dy twa of trije lieders fan it team wol,en dat 
wurdt troch elts net allinne akseptearre mar ek hyl 
gewoan fûn. 
Gertjan is nochal in man dy`t ‘krachttraining’ tige 
wichtich fynt. Hy sil dêrfoar kommend jier nei it 
mekka op dit gebied: Arizona ,Amerika. 
Ja, minsken de wrâld wurdt  lytser.  
Ek.. Dan Tan Seet Eng sjocht oer de hage. Hy skynt 
de baas te wêzen fan matchfixing yn de fuotbalwrâld. 
Spilers en skiedsrjochters omkeapje en dan grof jild 
sette op guon fuotbalwedstriden yn in hiele protte 
lannen.  
Froeger ha we noch wolris wat meimakke by it 
hurddraven fan hynders. It skynt no yn in protte 
sporten te barren. In miljarden yndustry wurdt der 
sein. 
No we it dôchs oer jild ha, ik ha noch in stikje fan de 
finale fan de Super Bowl yn Amerika sjoen, tusken de 
Baltimore Ravens en de San Francisco 49-ers.  
As jo  mei jo bedriuw dêr in 30 sekonden reclamespot 
yn ha woenen, moasten jo 3 miljoen dollar betelje! 

“Esun Ku hari delaster Aa hari mehor”, sizze se op 
Kurasao, en dat besjút sokssawat as: Wie lacht niet 
die de mens beziet. 
 
Jappie Kooistra 
 
 

Natoernijs 
 
It is op dit stuit wat kwakkeljend waar, der koe yn 
jannewaris wat riden wurde. Moandei 4 february wie ik 
foar myn wurk it noarden yn en dan gean ik wol ris nei 
it Noarderleech, dat is in prachtige wide wrâld mei in 
protte fûgels. Der binne op dit stuit ek de measte 
Blauwe Hoanskrobbers, ek doe wine der trije yn de loft.  
 

 
 

De Noardskefalk wie ek oanwêzich, in prachtige 
rôffûgel. Dêrnei moast ik op de Hijumermieden wêze, 
dit is in grut iepen fjild rjochting de Dokkumer Ie. Dêr 
sieten inkele tûzenen wulpen en dêr tuskenyn in protte 
ljippen. Doe noch efkes nei de Wide Mar, dit is in 
oanlein marke, dêr sit it soms grôtfol fûgels mar dizze 
kear allinnich mar in hiele protte smjunten. Dit wie no 
echt san moarn dat it wat op maitiid begjint te lykjen, 
in moaie heldere loft mei sinne.          
 
Troch Sjoerdtje har wurk by it Fryske Gea komt se 
mei in protte natuer minsken yn ‘e kunde. Sa ek 8 
manlju en froulju wêr se ien kear yn de moanne mei it 
fjild yn giet. Dizze minsken binne hiel divers yn harren 
kennis fan de natuer. It giet fan puoddestuollen, 
beien, beammen, blommen, oant âlde famylje 
skiednis út Beetstersweach ta. Ek by dit groepke sitte 
2 mannen dy’t de einekoer flechters feriening mei 
oprjochte hawwe. Dit allegearre ûnder de besilende 
lieding fan, Gjalt de Groot. De feriening hyt “de 
Strampel” en it is de bedoeling om minsken oan it 
einekoerflechtsjen te krijen en dit slagget tige.  
 

 
 
In einekoer is skynber wat aparts, se hearre by 
Fryslân. At se dan rûnom hingje is de maaitiid oan 
steande.  
 
 
Eartiids doe ik mei bûtenlanners troch Fryslân ried om 
mei harren fokfee te keapjen, hiene dy minsken der 
niget oan en fregen fêst wat dat betsjutte en nei útlis 
woenen se der ek efkes yn fiele, mar dat koe net by 
eltse boer. Mar ik wist wol wêr’t it wol mocht en dan 
krigen se ek noch wolris in aaike mei. 
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Ik haw it idee dat der minder guozzen yn it leechlân 
binne dizze winter , oare jierren sieten der soms 
tûzenen. Mar op 8 February haw ik efkes in rûntsje 
makke en doe sieten der yn de pleats fan Jacobi in 
hiele keppel ek by de Wit sieten in protte. Ik tocht, ik 
ryd noch efkes efter de iisbaan lâns nei de 
Himpensermar, wat dêr oan fûgelguod te sjen is. Om 
te begjinnen, yn de Wergeastersfeart in pear hûndert 
smjunten, fjirder in 50 roeken 65 ûnwaarsfûgels. Ik 
koe in mantsje readewikel op fjouwer meter ôfstân 
tige goed besjen, hy hie in ring om. Fierder op 9 
hazzen en 4 swarte krieën by Reinder de Jong in 90 
ljippen efter yn de pleats. Miskien wachtsje se al op 
Reinder syn” plas dras” lân. Op de iisbaan sieten noch 
in 70 markol’s. 
 

       
 
In” hot item” is de skieregoes, men seit dat der te 
folle binne. Men is fan heech ta leech yn de polityk 
dwaande dit yn goede banen te lieden. It wurdt in 
poepetoer om dit sa te dwaan dat de mienskip der 
efter stiet.  
 

 
 

De provinsje hat in fergunning ôfjûn om it ljipaai 
sykjen foar trije jier feilich te stellen, dat foar ús as 
aaisikers prachtich is. Mar der wurdt al wer aksje fierd 
efter de skermen om, dit wer fan tafel te krijen. My 
tinkt men kin yn dizze krisistiid it jild ek earne oars 
foar brûke. Mar ek dit moatte we mar wer ôfwachtsje. 
Joh. Sinnema seach op 31 jannewaris 80 ljippen by 
Reinder de Jong by de pleats. Dêrnei kamen der rap 
mear meldingen u.o. fan Piet Zwart. Ik winskje de 
aaisikers alfêst in noflike tiid ta, want at de earst 
folgjende Havensbank útkomt binne der fêst al aaien 
fûn.                                                                    
 
 
Sietse en Sjoerdtje 
Tel: 058-2551761 
 
 
 

 

Yn april wiene alle artikels klear, wie de opmaak op 
oarder brocht en koene it printsjen en de organisaasje 
fan de ferkeap yn gang setten wurde. Op 12 oktober 
wie de hûs-oan-hûs ferkeap en rekken wy al in moai 
tal boeken kwyt. Safolle, dat we al út de kosten 
wiene. Se binne noch net allegearre ferkocht, mar it 
sjit moai op. 
 
Yn febrewaris hiene wy in jûn yn Us Doarpshûs oer de 
Frico nei 1970. De sprekker wie âld direkteur Jan Bles 
en Jan Kamminga joech nei it skoft útlis by in 50-tal 
Frico-foto’s. De seal wie goed beset mei foaral ek âld 
Fricowurknimmers. 
Op 29 febrewaris ferstoar ús earelid Jelle H. Kooistra. 
Hy hat fan ôf de oprjochting yn 1982 27 jier lang in 
tige warber lid fan ús wurkgroep west. Hy is 90 jier 
wurden. 
 
Us argyf is foar it grutste part rubrisearre en 
oersichtlik yn kaart brocht. Dit is noch altyd it wurk 
fan Johannes Kooistra. Us frijwilliger soarget der 
benammen yn de winterskoften foar, om hiel krekt en 
hjir en dêr mei de nedige oanfollings ek de 
ynkommende nije ynformaasje yn te bringen om it 
argyf by de tiid te hâlden. Hy nimt de wurkgroep sa in 
hoeke wurk út hannen.  
 
It persoans- en groepsfoto-argyf is yn behear by 
Wiepkje de Bruin. Sy hat de foto’s digitaal fan de 
nammen fersjoen. In hûd fol wurk, dêr ’t se fûleindich 
mei oan ‘e slach is.  
Alle wurkgroepleden ha in USB-stick, dêr’t de digitale 
wurkgroepdata elk jier op aktualisearre wurde. Sa 
wurde de gegevens ferspraat bewarre en tsjin 
mooglike kalamiteiten beskerme. 
It doarpsfoto-argyf, no ûnderdak yn de argyfkelder yn 
it gemeentehûs yn Grou, freget op ‘e nij ús omtinken, 
no’t oer in tal jierren de gemeente Boarnsterhim 
ophâldt te bestean en ferparte wurdt oer in tal 
oangrinzjende gemeenten. It part dêr’t Wergea yn 
leit, komt by Ljouwert. Wy ha út en troch kontakt mei 
de gemeente-argyfaris om op ‘e hichte bliuwen fan de 
ûntjouwingen, dy’t foar ús eigendom dêr fan belang 
binne.  
 
Dit jier hat de Wurkgroep wer ferskate minsken helpe 
kind mei it finen fan ynformaasje of koe harren yn elts 
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.  
 
Finansjeel waard 2012 ôfsletten mei in batich saldo 
fan € 7184,34 
De giften oan de Wurkgroep bestiene út: tshirts, in 
fabryksskelk, foto’s, tekeningen, skilderijen, artikels, 
kranteknipsels, in boelguodboekje, spullen 
Wergeaster Reed. 
 
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 2013, Rinze Visser 
 
 
 

Jieroersjoch 2012 
 
De byienkomsten fan de 
Wurkgroep yn 2012 ha 
benammen yn it teken stien fan it 
klearmeitsjen fan it nij út te 
bringen boek. 
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Het kaatsseizoen staat op punt van beginnen.  
Binnenkort gaan de briefjes voor het zaal kaatsen 
voor de kabouters en welpen weer de deur uit. 
Iedereen mag proberen een balletje te slaan in de 
zaal (4x een zaterdag), of je nu wel of geen lid bent. 
Afhankelijk van de opgave, kunnen we de groepen en 
tijd indelen. Dit hoor je dan uiteraard zo snel 
mogelijk. We starten op zaterdag 9 maart.  
 
In de week van 18 maart komen we weer bij u langs 
met de verkoop van de paaseieren. Hier kunt u dan 
alvast rekening mee houden me uw inkopen voor de 
paasdagen. 
 
Op woensdag 3 april houden we onze jaarlijkse 
voorjaarsvergadering in het Doarpshûs. Hiervoor 
wilen we onze leden en andere belangstellenden 
uitnodigen. De aanvang is om 20.30uur, dan heeft 
Betty de koffie voor ons klaar staan. Hieronder de 
agenda: 
 
A G E N D A 
 
1 – Opening en mededelingen 
2 – Ingekomen stukken (inclusief beschrijvingsbrief    
KNKB) 
3 – Notulen voorjaarsvergadering 27 maart 2012 
4 – Jaarverslag 2012 
5 – Financieel verslag 2012 
6 – Verslag kascommissie en benoeming 
7 – Begroting 2013 
 
Pauze 
 
8 – Bestuurssamenstelling:  
      Aftredend:Annie Boermans 
      Nieuwe kandidate: Ciska Braams 
9 – Samenstelling begeleidingscommissie 
10 –Rondvraag 
11 –Sluiting 
 
De notulen van 27 maart 2012 en het jaarverslag van 
2012 liggen vanaf 20 maart 2013 ter inzage bij het 
secretariaat en zijn te zien op www.kvhetoosten.nl 
Verder willen wij u erop wijzen dat alle gewonnen 
kransen weer gebruikt kunnen worden, na het 
verwijderen van al het (oude) groen. De hoepels 
kunnen ingeleverd worden bij Sjoukje Sinnema op de 
Fricowei 17. 
 
Oant sjen, 
Bestuur kv ’t Oosten 
 
 

 
 
Op woensdag 10 april 2013 houdt de sportstichting 
Wergea haar jaarvergadering. De sportstichting 
Wergea wil graag alle sporters en sportliefhebbers 
uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. De 
vergadering zal gehouden worden in het dorpshuis. 
Aanvang: 20.00 uur in het Doarpshus te Wergea. 
 
 
Agenda: 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Notulen jaarvergadering 2012. 
4. Jaarverslag secretaris. 
5. Jaarverslag penningmeester. 
6. Verslag en benoeming kascommissie. 
7. Bestuurssamenstelling/-mutaties 
 
Korte pauze. 

 
8. Sponsorcommissie/sponsorbeleid. 
9. Rondvraag. 
10. Sluiting. 
 

De notulen van de jaarvergadering 2012 en het 
jaarverslag worden aan de verenigingen gestuurd. 
Tevens liggen deze verslagen, vanaf 3 april 2013, ter 
inzage bij het secretariaat. 
 
 
Met sportgroet, 
 
Henny Harlaar 
(secr. Sportstichting Wergea) 
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  Winterwille 
 
It kin net op de lêste jierren, Kening Winter hat it goed mei ús foar. 
 
Op woansdei 16 jannewaris koe de hikke fan de iisbaan wer iepen.  
Wol 10 dagen lang, wat in weelde! 
Alle dagen wie der aardich drokte en ús iishokje is dan ek goed brûkt.   
Wat is it hearlik om tuskentroch eefkes útrêste te kinnen mei in kop 
poeiermolke en in koek. Mei help fan in oantal frijwilligers koenen we it 
hokje hast alle dagen en jûnen wol iepen hâlde. 
En yn goede gearwurking mei Jan en Wietse fan de “Rijdende Winkel” 
hienen we de saken goed foar elkoar.  
De media-gekte begong ta te slaan, komt de tocht as komt hy net. 
Dêr ha wy ús net mei dwaende holden, wy koenen mei it ûnderwizend personiel  
fan de Twamêster, tiisdei 22 jan. it skoalriden organisearje.  
It wie knap waar, net te folle wyn, mar de sinne hienen we wol graach eefkes sjen wollen. Fan de 142 jonges en 
famkes dy’t meidien hawwe  binne dit de priiswinnaars.  
 

  Famkes groep 3/4 Jonges groep 3/4 Famkes groep 5/6 
 

1. Sascha de Bruin 1.  Markus Zuijdendoerp 1.  Anniek Terpstra 
2. Lotte Donderwinkel 2  Jilke Schilte 2.  Dora Donderwinkel 
3. Lianne Postmus 3.  Mees Bossema 3.  Rixt Roersma 
4. Famke Sinnema 4.   Michael Kwiecinska 4.  Iris Kuipers 
      

   Jonges groep 5/6 Famkes groep 7/8 Jonges groep 7/8 
 

1.  Alwin Stecher  1.  Silke Rietveld 1.  Lammert Kalsbeek  
2.  Mechiel Rietveld 2.  AnneWietske de Jong 2.  Pieter Gerbens 
3.  Roy v.d. Zweep 3.  Harmina de Jong 3.  Nils Pol 
4.  Jarno Terpstra 4.  Aline Wassenaar 4.  Jeen Schilte 

 
Dyselde jûns ha we foar de jeugd fan 12 oant 16 jier en foar de senioren in ôffalwedstriid holden en in marathon. 
Der moat dan eefkes troch ien fan ús “ronsele” wurde om genôch dielnimmers op papier te krijen en ek dat 
slagge dit jier wer. It leeftydsferskil wie behoorlik grut by de senioren, de jongste sa’n 17 jier en de âldste 
dielnimmer dik oer de 70! Sa sjogge jo mar wer, meidwaan is like leuk as winnen.  
It is jammer dat der mar in hantsjefol taskôgers oanwêzich wie mar mei elkoar ha wy in mooie jûn hân. 
De jildpryskes koene om healwei tsienen hinne, troch foarsitter Gerrit Nijboer yn it iishokje oan de folgjende 
dielnimmers útdield wurde. 

 
 Ôffal wedstriid  Jeugd Jonges Famkes        
 1. Pieter Zwart 1. Harmina de Jong        
 2. Warner Mink 2. Silke Rietveld     
 3. Jens Boermans  
 
Ôffal wedstriid  Groep A 1. Sietse Kooistra Groep B 1. Catharinus Schuurman  
 2. Klaas Kooistra 2.  Christiaan Hobert 
 3. Hendrik Kooistra 3.  Henk Ypma 
 4. Pieter Talsma 4.  Johan Meinderts 
 
 
Marathon Heren 1.  Sietse Kooistra                         
 2.  Klaas Kooistra                         
 3.  Pieter Talsma   

 
Krije we dizze winter noch in kear de kâns om de redens ûnder te binen? 
 
As dat sa is, dan soe ik sizze; oant op ’e iisbaan! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Dorpsagenda 
 

23.02.2013  Jubileum concert "LAE en DI Gojim" De Bidler  
23.02.2013  Jeugdsoos SZDRNZLL Clubnight SZDRNZLL  
23.02.2013  
19.30 uur  

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

24.02.2013  Wandeltocht rondom de kerken in Wergea en andere dorpen Sint Martinuskerk  
25.02.2013  
20.00 uur  

Bestuurs vergadering Vereniging "Us Doarpshûs" Us Doarpshûs  

27.02.2013  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

01.03.2013 - 03.03.2013  Carnaval SZDRNZLL  
01.03.2013  
19.30 uur  

Stamppot Smidt Tryater KKW  De Bidler  

02.03.2013  Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

04.03.2013  
19.45 uur  

Vouwen Vereniging "In Christus Een" 't Anker  

08.03.2013 
19.00 – 21.30 uur 

Slotavond Jeugdwerk Op ‘e Nifelsouder Us Doarpshûs 

09.03.2013  Biljartclub "Castelein" Fokke's Piraten Partij Café Lands Welvaren  
11.03.2013  
20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

12.03.2013  ANBO middag Us Doarpshûs  
12.03.2013  
19.00 uur  

Bljartclub "Castelein" Wergea-Tijnje Café Lands Welvaren  

13.03.2013  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

13.03.2013  
20.00 uur  

WWS Jaarvergadering  Us Doarpshûs  

15.03.2013  
19.30 uur  

Schutjassen kaartclub "Risico" Café Lands Welvaren  

16.03.2013  Darten jeugdsoos SZDRNZLL SZDRNZLL  
16.03.2013  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

16.03.2013  
20.00 uur  

Donateurs concert "De kriich" De Bidler  

18.03.2013  
18.00 uur  

Slotavond Vrouwen Vereniging "In Christus Een" 't Anker  

18.03.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu Thema: toneel en choreografie Waterlelie Warten  

18.03.2013  
20.00 uur  

Voorjaarsvergadering Pleatslik Belang  Café Lands Welvaren  

21.03.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

21.03.2013  
20.00 uur  

De Emigrant KKW De Bidler  

23.03.2013  Hollandseavond schutjasclub V.V.Warga Kantine V.V. Warga  
29.03.2013  
17.00 uur  

Jeugdsoos SZDRNZLL Workersnight SZDRNZLL  

31.03.2013  Jeugdsoos Lazy Sunday met Eva Laboys SZDRNZLL  
02.04.2013  
19.00 uur  

Biljartclub "Castelein" Mixtoernooi Café Lands Welvaren  

03.04.2013  
20.30 uur  

Jaarvergadering "K.V. ' t Oosten " Us Doarpshûs  

06.04.2013  
13.00 uur  

Tweede hands boekenmark t.b.v. De bidler De Bidler  

06.04.2013  
19.45 uur  

Slotavond "de Krakers" Café Lands Welvaren  

07.04.2013  
16.00 uur  

Swing Cafe Café Lands Welvaren  

08.04.2013  
20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

08.04.2013  
20.00 uur  

Jaarvergadering Vereniging "Us Doarpshûs" Us Doarpshûs  

09.04.2013  
19.00 uur  

Biljartclub "Castelein" mixtoernooi Café Lands Welvaren  

10.04.2013  
20.00 uur  

Jaarvergadering Sportstichting Us Doarpshûs  

13.04.2013  Jeugdsoos SZDRNZLL Live muziek SZDRNZLL  
16.04.2013  Biljartclub "Castelein" Laatste competitie avond Café Lands Welvaren  
17.04.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu "Boer zoekt vrouw" Us Doarpshûs  

18.04.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

19.04.2013 - 20.04.2013  
20.00 uur  

Jeugd toneel Halbertsma De Bidler  

Gereserveerde data zie www.wergea.com  “Agenda” 
Voor verdere opgave’s, e-mail:  dorpsagenda@wergea.com 

A. Kerkstra, tel. (058) 255 12 02 16 





 

School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Aly Veenstra. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Betty Langhout: 
255 12 76 of 255 25 60. 
 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt H. Sinnema, 06 – 2280 9528, op ma., di. of 
woe. Tussen 18.00 en 19.30 uur of 
info@hanssinnema.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. 
 

Doarpsteam Wergea  
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur. Info: 06 - 311 
53 510. 
 
 
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 woensdag: 10.30 – 
11.30 uur. 
 
 
Dierenartsenpraktijk 
E.J.Havik, L.Kalsbeek, F.W.L.Schuurmans en 
M.J.Wiersma 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou tel. 0566 - 60 14 64 / 
60 14 39 fax: 0566 – 60 18 69 
E-mail: dapgrou@xs4all.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 uur. 
Medicijnen kunnen meegenomen worden op route en 
op verzoek thuis worden afgeleverd. 
 
 

Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 18.30 - 19.00 
uur. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
Tijdens de spreekuren rechtstreeks te bereiken: tel. 
0566 – 62 12 99 
 
Openingstijden van de balie gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 9.30 , 13.00 – 15.00 en 
18.30 – 19.30 u.  
Voor spoedgevallen 24 uur per dag 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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Start nije workshops en kursussen bij BALA: 

 
 

 

Workshop Zonnegroet: 9 maart en 13 april van 8u—12u. 
Wil je graag thuis yoga doen, zonder een yogadocent? Dat 
kan met de Zonnegroet! In deze workshop leer je de juiste 
technieken en de betekenis van de Zonnegroet, zodat je deze 
yogareeks op elk moment van de dag, wanneer het jou 
uitkomt, kunt doen.  
 
Kinderyoga: start woansdei 27 febrewaris, 13u—14u. 
Met kinderyoga gaan kinderen op ontdekkingstocht in en met 
hun lichaam, door middel van beweging, meditatie en spel. 
Hierdoor worden ze zich bewuster van zichzelf, van hun 
lichaam, hun emoties en hun omgeving. Het brengt rust en 
ontspanning.  

Ouder/kindyoga: start tongersdei 28 febrewaris 16.15—
17.15 
Met Ouder- en Kind Yoga ben je een keer op een hele andere 
manier met elkaar bezig. Je bent BEWUST SAMEN. Het is 
een heerlijk moment samen ontspannen met je kind en zelf 
weer even kind zijn. Samen bwegen, spelen, ontdekken en 
stilte en ontspanning ervaren. 
 
Informatie en opgave: www.balawergea.nl 

 
  Wergea, Kleine Buren 11 

www.balawergea.nl 
info@balawergea.nl 

06-41284993 
 



 

Huisartsenpraktijk Warga 
M.R.F. de Groot, apotheekhoudend huisarts 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea. 
T: 255 12 61 spoednummer T: 255 11 25 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl  
 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 08.00 – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 – 
13.00 uur. 
Spreekuur op maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraak maken (ook voor aanvraag visites) 
van 08.00 – 10.00 uur. 
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18.00 uur, 
alleen op afspraak.  
 
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00 
uur. 
Uitslagen bellen na 14.30 uur, niet op donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur inleveren. 
 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 – 17.00 uur. Op 
woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 
Vragen over medicatie? 
Tussen 10.00 – 11.00 uur op 058 255 08 34 
 
Herhaalrecepten 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 en 16.45 uur (op 
woensdag tot 17.45 uur). 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. 

Hierin vermelden: NAW gegevens, 

geboortedatum, naam en dosering medicatie, 

keuze bezorgen of halen 

• Herhaalreceptenlijn: 058 255 06 25 

 
Bezorgen medicatie 
Thuisbezorgen €0.50. Dagelijks in Wergea en Warten. 
 
Huisartsenlab./trombosedienst 
Iedere dinsdag van 08.30 – 09.00 uur, 
(058) 286 7930. 
 
Advies voor (verre)reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Vragenformulier 
verkrijgbaar aan 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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Colofon 

 

 
Februari 2013, 53e jaargang nr. 2.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, Warstiens 
en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Jelle Dijkstra (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, de Weinmakker 18, 
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45. 
 
 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten. 
 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, Warstiens en 
Eagum: € 22,50 per jaar. 
 
 
Rekeningnummers: Gironummer 365 6000 en 
banknummer 33 54 10 138, beide t.n.v. Havensbank, 
Wergea. 
 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren van het 
bericht betalen. 
 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 29 maart 2013. 
Kopij uiterlijk 18 maart a.s. inleveren! 
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 Restaurant de Brigantijn 
 

   In de maand Maart een speciaal menu. 
 
 
 
 

 
Gerookte zalm met Wartenster kaas en mosterd 

 
xxx 

 
Krachtige gevogelte bouillon met kerrie room 

 
xxx 

 
Biefstuk met een stroganoff saus  

(geserveerd met aardappelen, groente en sla) 
 

xxx 
 

Panna cotta met verse aardbeien, slagroom en een vanille saus 
 

€ 22,50 
 
 

Gaarne reserveren op deze advertentie  058-2551344 of info@debrigantijn.nl 

 
Hoofdstraat 31 9003 LC Warten 




