
    Maart 2013 Jaarvergadering Pleatslik Belang  

Hoewel de lente op het moment van schrijven nog erg ver weg is en het er nu naar 
uitziet dat het eerste kievietsei niet voor de viering van de wederopstanding van Jezus 
gevonden wordt, is het toch alweer halverwege maart. Wij zitten nu midden in het 

seizoen der jaarvergaderingen en dus was het maandag de 18e maart de beurt aan de 
heren en dame van het onvolprezen Pleatslik Belang.  

Ons aller Teake Kloosterman, voor deze gelegenheid stemmig zwart gekleed, opende 
iets na achten de jaarvergadering onder het toeziend oog van een aantal betrokken 
dorpelingen, vooruit gezonden raadsleden, al of niet in functie zijnde ambtenaren en 
bestuursleden van verenigingen/stichtingen die te klein zijn om een eigen jaarvergade-

ring te houden. Teake repte van een “dreech” en taai jaar, zeker wat de beweegbaar-
heid van onze brug betreft. Er is een open gesprek geweest over dit heikele punt en 
het blijkt allerminst een uitgemaakte zaak te zijn dat deze brug conform de wens van 

het dorp beweegbaar zal blijven. In deze barre tijden van crisis zal het niemand verba-
zen dat de knip in het geval van deze brug en de Stringbrug gesloten zal blijven.  

Verder vond Teake het jammer dat Pleatslik Belang te weinig betrokken is geweest bij 

het voortraject van de nieuwbouw van ons basisschool. Men had graag de kinderopvang 

willen integreren, maar dat is vooralsnog niet gelukt. Wellicht dat er met de herin-

richting van het schoolplein rekening kan worden gehouden met een eventuele aanbouw 

waar de kinderen in opgevangen kunnen worden.  

Positief nieuws is dat na vele jaren van tijdrovende interrupties, vermaledijde amende-
menten en tegenwerkende elementen dan toch eindelijk het monument voor de Frico 
een plaats heeft gekregen. Voor diegenen die het nog niet gezien hebben, het is ge-
plaatst op de zijmuur van de Bidler, aan de noordkant. Ook positief was de benoeming 

van de heer Tadema als nieuw lid van PB. Deze keer niet Jitze, maar zijn zeer inne-
mende, aimabele en fidèle zoon Jelle Jasper.  

Wat Pleatslik Belang wel zorgen baart is het ledenbestand. Op dit moment zijn iets 
meer dan 500 huishoudens lid en men heeft het afgelopen jaar erg veel tijd gestoken 
in het werven van nieuwe leden. Naar schatting 150 “verkoopgesprekken” hebben 

slechts geleid 5 nieuwe leden. Het zal ongetwijfeld een gevolg zijn van de individualise-
ring van onze maatschappij waarin iedere vorm van saamhorigheid en verenigingszin 
door steeds meer mensen terzijde geschoven wordt zolang er geen “not in my back-

yard”-problemen aan de orde komen.  

De tijd vloog werkelijk voorbij en voordat wij het wisten konden wij ons alweer laven 

aan een vakkundig door onze kastelein bereide bakje koffie. Na deze welgevallen pauze 

stond Teake alweer klaar om het pronkstuk van de avond het levenslicht te gunnen. Na 

een lange maar geslaagde voorbereiding was daar dan de dorpsvisie Wergea 2012-2025 

met de titel “In Brêge nei de takomst”. Op de voorpagina staat de veelbesproken brug 

van Wergea. Deze brug staat ook weer symbool voor de overgang van Boarnsterhim 

naar de Gemeente Leeuwarden. De eerste exemplaren werden dan ook aangeboden aan 

de aanwezige vertegenwoordiger van het Leeuwarder gemeente bestuur. Vanzelfspre-

kend worden de bestuurders van Boarnsterhim niet te vergeten, we staan tenslotte nog 

voor de brug.  

De ondernemers van Wergea presenteerden op hun beurt de open dag die zij organise-

ren op 25 mei aanstaande. Deze open dag is uiteraard ook ter profilering van het onder-

nemerschap in Wergea maar de ondernemers willen meer. Enthousiast vertellen ze over 

hun plannen. Ze stellen deze dag open voor elke vereniging die Wergea rijk is. Zo kan 

heel Wergea zich laten zien aan de buitenwereld maar ook aan Wergea zelf. Want hoe 

goed kent de hedendaagse Wergeaster zijn eigen dorp? Een mooi initiatief.  
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Een ander mooi initiatief is het organiseren van een “Bôle dei” op 25 augustus. Het oudste huis van Wergea, de oude 
bakkerij met het jaartal 1663, viert dan zijn 350e bestaansjaar. Het idee is om een enorme brunch voor het dorp te 
organiseren. Wij zullen hier vast nog meer over horen. Al sprekend over dit mooiste plekje van Wergea komt de vraag 
of die lelijke verkeersborden voor dit monumentale gebouw ook weg kunnen. Teake verwijst weer naar de nieuwe 
dorpsvisie waarin de wens van een verkeersbordvrij Wergea wordt uitgesproken. 
 
De afsluitende rondvraag bracht ons nog een enkel nieuwtje. Zo wordt de Warstienserdyk, momenteel inderdaad in 
erbarmelijke staat, vanaf april geheel vernieuwd. Nu kan de weg nog zo worden opgenomen in de ralley Parijs-Dakar 
maar straks is het een mooie toegangsweg voor het iepenloftspul. En ons dorpshuis is van plan om kleinschalige 
activiteiten te gaan organiseren. Genoemd wordt een soort van filmhuis. Dit soort plannen kunnen alleen maar 
gewaardeerd worden.  
Zo rond half 11 kon Teake de vergadering sluiten en liepen we langs het monument, mijmerend over bruggen en 
fietspaden, weer naar huis. 
 
Emiel en Egon 

Ut ‘e panne fan …..Sybren v.d.Vlugt 
 
Pot iten mei blei 
 
“Do soest foar skoaltiid”, sei ús mem,”noch bêst in pear 
bleien by Ulbe helje kinne. Hjir binne de sinten”.  
 
Dravendewei kaam ik by it hûs fan Ulbe Minke. Doe’t 
Minke my seach, rôp se nei ’t hok dêr’t Ulbe siet te 
netbreidzjen: “Hjir is ien om fisk”. Fuort dêrnei pandere 
ik mei Ulbe nei syn skou, dy’t foarhûs yn de Grûndaam 
lei. Ulbe die yn ‘e skou in pear halen mei in soarte fan 
skepnet troch de beun en hie sa al gau in pear fikse 
bleien. Dy harren libbensein wie doe oanbrutsen. In knyft 
út de bûse fan de mansjesteren broek die’t wurk. 
 
Alles dat ik net mei nei hûs ha moast, waard oer board 
smiten. It spul sonk fuort op ‘e blazen nei. Dêr setten de 
einen op ta. Ulbe spielde de tamakke fisk yn ‘e 
Grûndaam skjin; no skjin!? 
Der leinen sa’n 15 arken sûnder húsketonnen yn dat 
wetterke. Der kaam dus hiel wat yn ’t wetter dat de fisk 
no fuort net skjinmakke. 
 
Doe’t Ulbe syn hannen oan syn broek droege hie, joech ik 
him de sinten. Hoefolle? Ik ha dêr gjin weet mear fan, 
mar grif net in protte, want fisk wie yn dy tiid goedkeap 
iten. 
 
Doe op in draaf nei hûs en dêr nim ik oan, sil ús mem de 
bleien noch wolris in skoft ûnder de kraan hâlden ha. As’t 
net sa is, dan binne we der aardich sûn foar wei 
kommen. 
 
De twa bleien bedarren yn in grutte panne om in oere as 
njoggen op it trijepitspetroaljestel. De hiele moarn stie’t 
spul dêr te prutteljen. 
Tsjin tolven, de jirpels wiene dan ek al gear, waarden de 
fisken mei in foarke fyn platte. De bonken ek, want dy 
wiene sa gear as bûter. De fynmakke fisk waard troch de 
jirpels mjoksele en dan wie it pot-iten klear. Ien kear yn 
’t itensboard waard in kûltsje makke en dêr kaam de 
raande boerebûter yn. 
 
As it ús smakke? Ik wit der neat mear fan, ek net as wy 
der fan grúzden. 
 
As TsjerkJan yn syn “Het neusje van de zalm” karre 
bleien te keap hie hjoeddedei, dan rekke hy dy net kwyt, 
sokke fisk yt it gros fan de minsken no net mear. 
Doe wol, om ’t fleis folle djoerder wie. 
 

Geert Jan Vaartjes sil yn ‘e keuken fan Lauswold mei al 
syn fakkennis noch wol noait oan it streekgerjocht “Pot-
iten fan blei mei boerebûterstip” tocht ha. En as hy dat 
alles klearmeitsje soe, woe’st it dan wol ite? Ja seker! 
Allinne al om’t ik nijsgjirrich nei de smaak fan sok iten 
bin. 

 
“Do soest noch om in pear bakte skylfiskjes út, it kin 
noch krekt foar ’t Tsjerk Jan fuort rydt” sei Antsje. “Hjir 
binne de sinten”. 
 
 
N.B. Wêr bliuwe de ‘Ut ‘e panne’ stikjes fan ‘e 
Wergeasters? Stjoer se op nei de Redaksje! 

 

  Jeften 
 
Soks leit ús gjin dôve nuten 
€250,--;  St. Gebr. Van der Woude 
€  37,50; K. de G. eo. 
€  27,50;  C.vH.eo W.T. 
€  25,--;  A.B. 
€  22,50; D.v.d.P.-de V.; Mts. v.d.P. 
€  20,00; M.L. de J. 
€  18,75;  B. en D.  
€  15,--;   J. de B.; L. en L.-J. 
€  10,00;  T.H.-K.; 
€    5,--;  M.B.; L.M.M.; A.M.L.-v.d.M. 
€   2,50;  J.O.M. 

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. 
 
De penningmeester 
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Stremming van de Bidlerbrêge op 9 april
 
In overleg met PBW laat de gemeente Boarnsterhim 
het volgende weten: 
‘De brug in de Nieuwe Leeuwarderweg te Wergea zal 
in verband met het uitvoeren van noodzakelijk 
onderhoud op dinsdag 9 april 's avonds tussen 21:00 
en 21:45 gestremd worden. Vanwege de relatief korte 
stremmingstijd zal er geen omleidingsroute worden 
ingesteld. De omleiding is afgestemd met de provincie 
Fryslân, die op dit moment een omleidingsroute voor 
onderhoud aan brug Warten, door Wergea heen heeft 
lopen.’ De gemeente zorgt daarnaast nog voor 
afstemming met hulpdiensten, vervoerbedrijven enz. 
 
Dus: stremming Bidlerbrêge
9 april 
Van 21.00 tot 21.45 
 
Toekomst Bidlerbrêge 
 
In januari is het projectbureau Brug
Wij berichtten daar al eerder over. In dit 
projectbureau participeren alle direct betrokken 
partijen, waaronder gemeente Boarnsterhim, tezamen 
met Leeuwarden en Heerenveen. Het doel van dit 
projectbureau is om tot een goede overdracht van 
bruggen te komen naar de nieuwe gemeenten. 
Daarnaast worden dit jaar worden nog een aantal 
dringende zaken opgepakt.  Met name de Bidlerbrêge 
in Wergea  blijkt een gecompliceerde situatie te zijn. 
Aan de ene kant laat het herhaaldelijk geformuleerde 
standpunt van de dorpsgemeenschap weinig ruimte 
over voor onduidelijkheid: de Bidlerbrêge moet 
beweegbaar blijven. Aan de andere kant drukken 
beheer en met name personele lasten zwaar op de 
begroting.  
Om in dezen tot een goede afweging te komen, heeft 
het projectbureau besloten de procedure in alle 
zorgvuldigheid nog eens na te lopen. De gemeente 
Leeuwarden wordt actief bij die besluitvorming 
betrokken hoewel zij nog geen politieke zeggenschap 
heeft. Een uitzondering dus op de gebruikelijke gang 
van zaken. Dit alles betekent aan de ene kant dat 
besluitvorming wordt opgeschort, aan de andere kant 
worden de belangen van álle partijen nu 
meegenomen. Pleatslik Belang Wergea is zeer 
tevreden over de wijze waarop de projectgroep tot nu 
toe met betrokkenen communiceert.
Binnenkort zal Pleatslik Belang worden uitgenodigd 
door de verantwoordelijke wethouder en de 
projectgroep om de vervolgstappen die dit jaar plaats 
gaan vinden te bespreken.
 
 
 
 

Nieuws van
Pleatsli
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Nieuws van 
Pleatslik Belang Wergea 

Kinderopvang 
 
Zoals u heeft kunnen vernemen beëindigt Sisa de 
kinderopvang in dit dorp. Het betreft hier het 
kinderdagverblijf, de BSO en de TSO. Op 14 maart 
heeft Pleatslik Belang alle betrokken partijen 
uitgenodigd voor overleg. De voorlopige opbrengst is 
dat twee partijen zich hebben opgeworpen om 
eventueel de opvang voor hun reke
Vanuit de school is er een stuurgroep geformeerd die 
met partijen om de tafel gaat. Vooralsnog lijkt de 
opvang in ons dorp ook volgend jaar veilig gesteld.
 
 
Fricomonument 
 
Er was enige vertraging, maar de ‘Stenen voor de 
Frico’ hebben dan nu eindelijk een plaatsje gekregen: 
tegen de muur van de Bidler. Wanneer de officiële 
onthulling zal  plaatsvinden, is nog niet helemaal 
bekend. 
 
Tot slot, dit had u allemaal al lang kunnen weten, 
want:  
 
Pleatslik Belang Wergea actief op Social Media
 
In navolging van diverse Wergeaster bedrijven, 
verenigingen en natuurlijk ook inwoners van Wergea 
en omstreken heeft ook Pleatslik Belang Wergea 
besloten social media te gebruiken om te 
communiceren.  
 
We posten onze algemene nieuwsberichten uiteraard 
ook nog steeds op wergea.com en in de Havensbank, 
maar voor de ‘facebookers’en ‘twitteraars’ onder ons 
is het mogelijk om ons te volgen via de volgende 
media: 
 
 
 
 
Facebook:www.facebook.com/pbwergea
 
 
 
Twitter:www.twitter.com/pbwergea
 
Op deze manier bent u als bewoner razendsnel op de 
hoogte van de laatste omleidingen, bruggen weetjes, 
belangrijke mededelingen en andere aankondigingen 
met betrekking tot Wergea en oms
 
Graag tot ziens op ons digitale kanalen!
 
Namens Pleatslik Belang Wergea,
 
Geert Nauta  
secretaris 
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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 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pink Floyd coverband “Pink Faces” 27 april in de Bidler! 
 
Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond en Comfortably Numb, drie legendarische nummers van Pink 
Floyd die ieder jaar weer in de top 10 van de onvolprezen en immens populaire top 2000 staan. Hoewel Pink Floyd 
sinds 1983 geen nieuw werk meer op de markt heeft gebracht zijn de mannen dus nog steeds enorm geliefd bij 
jong en oud. Zanger Roger Waters profiteert daar nog steeds van en tourt nog rond dat het een aard heeft. Ook 
zijn er diverse coverbands actief, maar de beste van al die coverbands zijn toch echt de gezelschappen waar de 
heren Eddie Mulder en Jos Harteveld hun opwachting in hebben gemaakt( Pink Floyd Project) en nu nog maken.  
 
Op zaterdagavond 27 april, vanaf 20 uur heb je weer de kans om deze rasartiesten met 4 vrienden aan het werk te 
zien in de Bidler. De mannen van  Pink Faces spelen alle zalen plat waar ze worden geboekt. Check 
www.pinkfaces.nl voor nadere informatie. . Kaarten à 12,50 zijn te koop bij Hotel Duhoux in Wurdum, bij Koen 
Wielinga (06-5196 3064) Kleijstrjitte 16 of via de mail kaartenpinkfloyd@hotmail.com. Doe dit wel snel, want op = 
op! Mochten er nog kaarten over zijn dan zijn die aan de zaal te verkrijgen à 15,00 euro. 
 
“See you”op 27 april! 
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1988 – 2013, 
25 jier Kulturele 
Kommisje Wergea? 
 
It is it jier 1988. 
In pracht jier. 
Jan Ykema wint 
sulver op de Olympyske Spelen yn Calgory.  En 
Yvonne van Gennip in hiele protte goud. ‘Kobus gaat 
naar Appelscha’ spilet yn’ e jeugdsoos, fratsen en 
grollen by de fleet, mei in útferkochte seal. Bar de 
Smidse is wat minder populêr en allinne yn it wykein 
iepen. De Damrakkers binne noch wol folop oan it 
damjen. Klaas Koopmans st
Vlugt nimt ôfskied van de JH Nieuwoldskualle en it 
Nederlânske alftal wurd Europeesk kampioen. En de 
froulju-toulûkersploech fan Tearns
520 kg klasse yn it Sweedske Malmo. 
 
Wat in jier, dit 1988. Mar al dizze saken lykje 
bysûnder mar falle yn it neat by in histoarysk barren 
sa rûn april fan datselde jier. Doe stutsen John 
Bamboe, Annemieke Schu
de koppen byinoar om ris wat mear reuring en 
aktiviteiten yn de Bidler te krijen. En sa waard yn it 
juny nummer fan de Havensbank Jelle Buising ‘s BIG 
Band oankundige.  
 
‘We zijn op een avond met zijn drie
zitten om te kijken wat wij hiermee konden doen, wat 
onze mogelijkheden waren. De conclusie was dat het 
iets moest worden dat op zondagochtend als 
koffieconcert start, maar soepeltjes overloopt in een 
swingend matinee’ aldus de 3 organisatoren yn’e 
Havensbank fan maaie 1988 . 
Dit evenemint en disse 3 minsken binne de 
grûnlizzers fan de hjoeddeiske Kulturele Kommisje 
Wergea. It waard in kofjekonsert wêr’t de fonken 
fanôf spatten. 
 
Dat is no 25 jier lyn. En der moatte we mei syn allen 
fansels by stilstean. No ja stil
konsert mei in grut matinee gehalte. Mei de Two 
Towers Collection en gastoptredens fan ferskate 
gastsjongers en sjongeressen. It sil in spetterjend 
optreden wurde.  Freedtemidje 26 april fan 17.30 
oere oant in oer as njoggen yn de Bid
No hearre en sjogge wy elts tinken......freedtemiddei 
om 17.30 oere??  Mar wis en wrachtich.  
Freedtemiddei! Want dat is wer ris wat oars. 
Freedtemiddei, op in prachtich tiidstip om it wykein 
efkes yn te drinken, de wike besinke te litten, en om 
alfêst de troanwikseling te fieren. En de fakânsje. En 
fansels om noch ris stil te stean by it jier 1988. 
Dus op nei de Bidler allegearre. De tagong is gratis en 
der wurdt soargje foar in flaubyt. 
in molkbus yn de hoeke
jimme fansels frij om in temjittekomming yn de 
kosten te dwaan.  
 
Net stinne, mar hinne.  Lit ús wer ris in oar tiidstip 
benutte om stil te stean by saken die der echt ta 
dogge. 
 
Oant freed 26 april om healwei seizen yn de Bidler
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damjen. Klaas Koopmans stiet grif oan kop. Sybren vd 
Vlugt nimt ôfskied van de JH Nieuwoldskualle en it 
Nederlânske alftal wurd Europeesk kampioen. En de 

toulûkersploech fan Tearns-Wergea wint de 
520 kg klasse yn it Sweedske Malmo.  

Wat in jier, dit 1988. Mar al dizze saken lykje 
bysûnder mar falle yn it neat by in histoarysk barren 
sa rûn april fan datselde jier. Doe stutsen John 
Bamboe, Annemieke Schuurman en Piet Kloosterman 
de koppen byinoar om ris wat mear reuring en 
aktiviteiten yn de Bidler te krijen. En sa waard yn it 
juny nummer fan de Havensbank Jelle Buising ‘s BIG 

e zijn op een avond met zijn drieën bijelkaar gaan 
m te kijken wat wij hiermee konden doen, wat 

onze mogelijkheden waren. De conclusie was dat het 
iets moest worden dat op zondagochtend als 
koffieconcert start, maar soepeltjes overloopt in een 
swingend matinee’ aldus de 3 organisatoren yn’e 

maaie 1988 .  
Dit evenemint en disse 3 minsken binne de 
grûnlizzers fan de hjoeddeiske Kulturele Kommisje 
Wergea. It waard in kofjekonsert wêr’t de fonken 

Dat is no 25 jier lyn. En der moatte we mei syn allen 
fansels by stilstean. No ja stilstean, ek wy wolle in 
konsert mei in grut matinee gehalte. Mei de Two 
Towers Collection en gastoptredens fan ferskate 
gastsjongers en sjongeressen. It sil in spetterjend 
optreden wurde.  Freedtemidje 26 april fan 17.30 
oere oant in oer as njoggen yn de Bidler.  
No hearre en sjogge wy elts tinken......freedtemiddei 
om 17.30 oere??  Mar wis en wrachtich.  
Freedtemiddei! Want dat is wer ris wat oars. 
Freedtemiddei, op in prachtich tiidstip om it wykein 
efkes yn te drinken, de wike besinke te litten, en om 

st de troanwikseling te fieren. En de fakânsje. En 
fansels om noch ris stil te stean by it jier 1988.  
Dus op nei de Bidler allegearre. De tagong is gratis en 
der wurdt soargje foar in flaubyt. Lykas doe stiet der 
in molkbus yn de hoeke fan de seal. Want it stiet 
jimme fansels frij om in temjittekomming yn de 

Net stinne, mar hinne.  Lit ús wer ris in oar tiidstip 
benutte om stil te stean by saken die der echt ta 

Oant freed 26 april om healwei seizen yn de Bidler! 

isje Wergea 

 
 
Na een kleine radiostilte in de Havensbank van enkele 
maanden weer eens nieuws van de Bidler. Vanwaar 
die stilte, gebeurt er niet zoveel? Niets is minder 
waar, getuige de volle agenda. Daarnaast wordt er 
nog flink gewerkt om het gebouw en 
voorzieningen te vernieuwen dan wel te verbeteren.
Eén van die verbeteringen is de “Theatergrit”. Voor 
het gemak maar even een bewegend plafond 
genoemd. Deze installatie is zo goed als klaar en i
voor toneel, concerten, enz. b
verlichting en eventuele andere apparatuur aan op te 
hangen. Het geheel kan naar beneden en weer 
omhoog d.m.v. een hijsinstallatie, zodat 
menshoogte de apparatuur kan worden ingehangen 
en er geen halsbrekende toeren meer uitgehaald 
hoeven te worden door de technici op lange ladders.
Verder zijn er natuurlijk de nodige onderhouds
werkzaamheden die nodig zijn om alles “up to date” 
te houden. 
 
Daarnaast pronkt sinds enkele weken “d
de Frico, die dan eindelijk na vele inspanningen van 
Pleatslik Belang zijn plekje heeft gevonden. 
hangt in een mooi roestvrij stalen frame en is uiterst 
bekwaam geplaatst door Gerard Potijk.
 
Uit Nunspeet was afgelopen maand een delegatie 
aanwezig, met een bovenmodale aandacht voor het 
orgel. Ooit was er in Nunspeet een identiek orgel van 
Van Dam zoals in de Bidler, m
verplaatsing een en ander aangepast e
Echter heeft men er spijt van en wil hem 
authentieke staat terugbrengen.
Deze heren hebben zich dan ook een hele dag 
begeven in en om het orgel om alles vast te leggen en 
op te meten, zodat zij hun orgel weer origineel 
kunnen maken. 
 
Daarnaast wordt er volop gebruik gemaakt van de 
Bidler door diverse organisaties. Houd goed de 
dorpsagenda in de gaten. 
Daarin vindt u onder andere een muziek
Waaronder Harmonieorkest St. C
samen met Apollo uit Grou en de Harmonie van 
Suwâld een optreden geeft op zondag
Aanvang is 10.30 uur. 
Een echte aanrader voor de “HaFaBra” liefhebber!
 
Voor andere bezigheden in de Bidler: hou
dorpsagenda in de gaten! 
 
Mathijs Mud 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na een kleine radiostilte in de Havensbank van enkele 
maanden weer eens nieuws van de Bidler. Vanwaar 

beurt er niet zoveel? Niets is minder 
waar, getuige de volle agenda. Daarnaast wordt er 
nog flink gewerkt om het gebouw en haar 
voorzieningen te vernieuwen dan wel te verbeteren. 
én van die verbeteringen is de “Theatergrit”. Voor 

ewegend plafond 
genoemd. Deze installatie is zo goed als klaar en is 

ijzonder handig om 
verlichting en eventuele andere apparatuur aan op te 
hangen. Het geheel kan naar beneden en weer 
omhoog d.m.v. een hijsinstallatie, zodat er op 
menshoogte de apparatuur kan worden ingehangen 
en er geen halsbrekende toeren meer uitgehaald 

worden door de technici op lange ladders. 
Verder zijn er natuurlijk de nodige onderhouds-
werkzaamheden die nodig zijn om alles “up to date” 

Daarnaast pronkt sinds enkele weken “de steen” van 
de Frico, die dan eindelijk na vele inspanningen van 
Pleatslik Belang zijn plekje heeft gevonden. Deze 
hangt in een mooi roestvrij stalen frame en is uiterst 

geplaatst door Gerard Potijk. 

Nunspeet was afgelopen maand een delegatie 
aanwezig, met een bovenmodale aandacht voor het 
orgel. Ooit was er in Nunspeet een identiek orgel van 
Van Dam zoals in de Bidler, maar was door een 

n en ander aangepast en veranderd. 
er spijt van en wil hem weer in 

brengen. 
Deze heren hebben zich dan ook een hele dag 
begeven in en om het orgel om alles vast te leggen en 
op te meten, zodat zij hun orgel weer origineel 

ruik gemaakt van de 
Bidler door diverse organisaties. Houd goed de 

u onder andere een muziekuitvoering. 
Waaronder Harmonieorkest St. Caecilia uit Made die 
samen met Apollo uit Grou en de Harmonie van 

n geeft op zondagmorgen 7 april. 

Een echte aanrader voor de “HaFaBra” liefhebber! 

Voor andere bezigheden in de Bidler: houd goed de 
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De reis troch Europa 
 

Wie it no in reisferslach fan ”Leo en Els” mei in muzikale ûndersteuning of wie it de Wergeaster fanfare De Kriich dy 
harren oeuvre oan elkoar flechtsje liet troch dit toanielduo?  Whatever 
 
Hessel Boermans en Aleida Fennema hiene der sa te sjen gjin wurk fan om harren rol dy sy hiene yn it Halbertsma 
stik troch te lûken nei dizze jûn. Hja belibben hilaryske mominten. Op in grut skerm koe men de bypassende en 
pakkende humorfolle fakânsjekykjes besjen. 
 

 
 
De presentaasje  fan  De Kriich stie as in hûs, en dêr die bynammen harren outfit ek in grauwelige daalder yn ’e 
pong, jazzy swart mei in blauwe flinder of in stielblau sjaaltsje. 
Mei de Europa mars as iepeningsnûmer dirigearre Michiel Sybesma de muzikanten as in soarte fan reislieder, subtyl 
en mei faasje troch njoggen EU lannen, mei foar elts lân in karakteristyk stik. 
Wiene der noch in pear stuollen by de fleurige tafels foar de skriuwende parse  leech bleaun, it mearendiel fan it 
publyk socht it wat hegerop. Fanôf it balkon hiene jo in prachtich sicht op it no 35 koppige korps.  
Wa ’t de jeugd hat, hat de takomst .  
Hessel Room en Kiona Bildstra, beiden 12 jier, sette hjir in statement del. Kiona spilet hoarn en efter in hage fan 
swier koper seagen je Hessel as slachwurker en percussionist mei in hiele batterij oan ynstrumenten ûnder syn 
flerken.  
Fantastysk hoe as hy fan ’e iene nei de oare ein raced om it goeie ynstrument te pakken. Fan grutte trom nei 
bekkens, de belltree, pauken, dan werom nei  de tambouryn, gong, it percussie-aai, triangel of drums. 
 

 
Hessel Room 

Hessel , noch mar in royaal jier by’t korps, fertelt yn in lyts petearke  dat it stik Italian Holiday fan Randy Beck net it 
maklikst wie, mar wol moai om te dwaan. De Swaanriddersage fan Jan Bosveld brocht Room junior yn syn skik om’t 
er dêr in protte yn te dwaan hat en dat koene je him ek ôfsjen.  
Thús hat er in heus drumstel, oefent er hast alle dagen en foar les giet hy ien kear yn ’e wike nei Akkrum. Je leare it 
lêzen fan muzyk, brûke beide hannen en fuotten ûnôfhinkelik fan inoar en leare goed te lústerjen.  
Dit lêste is wittenskiplik fêstlein troch û.o. Mark Mieras, fysikus en spesialiseare yn hersenûndersyk. Hy konkludeare 
dat sjonge en muzykmeitsjen neist de lústerfeardigens ek de emosjenele yntelliginsje fan de jonge hersenen 
stimulearret. Soks moat as lij wetter yn ’e earen fan de masters en juffers rinne.  
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By it bouwen fan ‘e nije skoalle kin der moai rekken mei hâlden wurde en dan kin in winsk fan Hessel om mei 
mear leeftiidsgenoaten muzyk te meitsjen miskien slachje, en skylk ek, gesellich meiinoar neisitte fansels. 
Ek ien fan Hessels favorieten wie it arrangement Fryslân – Fryslân fan Die Twa en dêrmei wie dizze bysûndere reis 
ek oan ‘e ein kaam. 
In reis mei passende  stikken, in fariaasje fan flotte marskes, lichte suites mar ek wat swierder konkoerswurk, op 
in orizjinele wize oan innoar breide. Dit makke de jûn sa dat wy der gesellich oer neipraat ha. Ik tink dat Hessel al 
yn Droomland wie doe ‘t wy de fyts nei hûs brochten. 

 

                                                                 
       “Oh solo Mario” van Ginkel                                           Anne Rixt Meekma út Ljouwert                                          Foar Geart Room wie der in haadrol                  
         goaide der seker net mei de pet nei                                solearde  yn sawol it Italiaanske                                       yn TubaSmarties, út de pinne fande Ingelske       
         yn Italian Holiday                                                          stik as it Noarse  Den siste våren                                     Herbie Flowers 
 
Sieb Kerkstra  

Muzyk ta ôfskie… 

Der wiene gâns minsken yn ‘e aula fan it krematoarium yn Goutum, 
dy tongersdei 28 febrewaris lêstlyn. Se wiene kommen om de lêste 
eare te bewizen oan Uilkje Goïnga-Talsma, en om de famylje te 
kondolearjen mei dit grutte ferlies. Tapaslike wurden kamen der fan 
de bern en de beppesizzers, ôfwiksele troch in pear gesangen troch 
de lûdsprekker.  

Dan giet der in man oerein en rint mei flinke trêd nei foaren. 
Hy hâldt efkes yn, docht de akkordeon oer de skouders , dy’t al oan 
it fuottenein fan de kiste stiet, en bringt sa in lêste, muzikale groet. 
Lykwols, hy spilet de seal net yn. Germ Kuipers, dy’t hiel wat jierren 
mei Uilkje akkordeon spile hat, stiet mei de rêch nei de minsken en 
spilet op dizze manier rjochting de ferstoarne. Ommers, as akkordeon duo stiene se eartiids sa ek opsteld, mei de 
klavieren nei elkoar ta.  

Dan siket Germ syn plak yn de seal wer op. Oan it fersyk fan de famylje hat hy graach foldien. En foar ús is it 
krekt as falt it ôfskie sa dreech net mear. Kin muzyk, dy’t yn it moed taast, dan dochs soargen en fertriet wat 
lichter meitsje?  

Wiebe Sinnema 

 

“Foar altyd yn ús hert” 
 
Eltsenien hertlik tank foar it meilibjen net it ferstjerren 
fan ús mem en beppe 
 

Siepie Annema - de Jong 
 
It hat ús tige goed dien. 
 
Bern en beppesizzers 
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Modeshow Het Beaken uit Grou door en voor Vrouwen van Nu 
 
De Vrouwen van Nu  afdeling Warten Wergea hielden een modeshow voor en door leden, waar ook 
belangstellenden aan konden schuiven. Dit had tot resultaat dat alle stoelen  in het Doarpshûs bezet waren.  
Na de internationale vrouwendag en de beurs Vrouw in het FEC, gingen we maandag nog even door met 
vrouw en mode. De modellen, onze leden, waren prachtig gekleed door Nynke Douma van Het Beaken uit 
Grou. Zes verschillende creaties werden door de 8 modellen geshowd. Was het voor de pauze veelal sportief 
en actie gericht, na de pauze werden de zomerjurkjes en 
uitgaanskleding geshowd. De kleding kreeg hier een daar 
nog wat meer nadruk door een bijpassende ketting, sjaaltje 
of tas waar Paula Wobbes voor had gezorgd. Naast de kleding 
waren de modellen geschminkt door Richt Dijkstra van 
schoonheidssalon Moaisa en ze waren gekapt door 
Francien de Jong, van kapsalon Francien, beide uit Wergea. 
De dames flaneerden  gracieus over de rode loper die door 
de Katholieke parochie beschikbaar was gesteld; het was net 
of deden ze het wekelijks. Het applaus was dan ook wel verdiend.  
In de pauze was er oranjekoek dat deels door Bakkerij 
Teije de Boer was gesponsord, waarophet kleurrijke nieuwe 
logo van de Vrouwen van Nu prachtig naar voren kwam.  
 
Een bedankje voor al diegenen die aan deze sfeervolle en geslaagde bijeenkomst hebben bijgedragen,  is dan 
ook zeker op zijn plaats.  De gasten werden bedankt voor hen aanwezigheid en werden uitgenodigd om ook 
als gast eens aan te schuiven bij de Vrouwen van Nu afdeling Warten – Wergea.  
 
Coördinator 
Beitske Boekema 

 

Sollicitatieprocedure voor nieuwe Dorpshuisbeheerder 
 
Het bestuur van Us Doarpshûs werd enige weken terug onaangenaam verrast door de mededeling van haar 
beheerster, mevrouw Betty Langhout-Slager, dat zij na ampele overweging had besloten haar functie met 
ingang van volgend jaar neer te leggen. Alhoewel wij haar besluit ten zeerste betreuren, hebben wij alle begrip 
voor deze, ook voor haar, moeilijke beslissing. Bijna 40 jaar lang was zij hét gezicht van Us Doarpshûs, eerst 
in het ‘âlde’ onderkomen aan de Leeuwarderweg, vervolgens bijna 34 jaar op de huidige locatie aan de Nieuwe 
Weg. 
 
Het zal voor het bestuur niet eenvoudig zijn, een even bekwame als toegewijde opvolger te vinden voor Betty 
Langhout. Daarom heeft het bestuur voor de sollicitatieprocedure het externe adviesbureau ‘Find A Job’ in de 
arm genomen, dat met behulp van de Assessment methode tot het selecteren van de juiste persoon voor deze 
functie kan adviseren. De resultaten van dit onderzoek zullen, volgens de wet op de privacy, slechts aan de 
betrokkene kenbaar worden gemaakt. 
 
De sollicitatiecommissie zal bestaan uit een lid van het Doarpshûsbestuur, een deskundige van voornoemd 
bureau en Betty Langhout zelf, die immers als geen ander weet heeft van de praktische kanten van de gang 
van zaken. 
 
Maandag aanstaande kunnen gegadigden zich, vanaf 10. 00 uur ’s morgens, vervoegen bij het Doarpshûs aan 
de Nieuwe Weg. Houdt u er rekening mee dat een en ander wel een hele dag in beslag kan nemen, mede 
afhankelijk van het aantal sollicitanten. Om deze reden zal u zo tegen het middaguur een eenvoudige lunch 
worden aangeboden. Bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een inwoner(ster) van Wergea en 
omstreken. Wij hopen deze dag tal van gegadigden welkom te mogen heten.  

Sollicitatiecommissie Us Doarpshûs 
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Bloed 
 
In jier as 50 lyn hienen we in kuorbaltrainer út 
Ljouwert, in tige aardige, mar ek fûleindige man. Kom 
op sei er dan, folle mear bewege, lytse ,koarte ,felle 
skynbewegings, bloed yn è sokken...en dat op syn  
Luwadders. 
 
Ik moast der oan tinke doe`t ik lies dat de sok mei 
bloed fan honkbalspiler Curt Schelling op in feiling yn 
Amerika 92.000 dollar opbrocht hie. 
Yn 2004 waarden de Boston Red Soks kampioen nei 
86 jier. 
 
Op de Amerikaanske televyzje wie dy wedstriid live te 
sjen en de miljoenen minsken koenen doe sjen hoe`t 
dy bloedflek steeds grutter waard, en elts tocht dat 
Curt út it fjild gean soe. Hij sette troch , waard 
kampioen, en dy Red Sok waard in symboal. 
Dat wurd bloed komme we fansels hjoed de dei in 
protte tsjin. 
 
1.  Yn de muzyk: Bloed zweet en tranen fan André 
Hazes. 
2.  It bloed mei alderhande ‘cocktails’ de ôfrûne 100 
jier by de hurdfytsers, en net allinne by hurdfytsers. 
3.  Yn it super moderne trainings sintrum fan Milaan, 
it saneamde Milanello wurdt omtrint alle dagen bloed 
ôftappe om te sjen hoe folle koalhydraten eiwitten 
ensfh. de spilers nedich ha en hoe bot hja fersoere nei 
trainings. 
4.  Albert van Keimpema en Robert Veenstra dy`t 
eare-foarsitter Riemer oan bloedens ta oan de 
skandepeal nagelje ( No moat ik oppasse oars krij ik 
ek noch in proses oan de broek). Se moatte harren 
djip skamje! 
 
Verbeek sei it treffend: Sûnder Riemer wie der gjin 
Hearrenfean mear west. 
Dyselde Gertjan hie oars wol wer in aardich statement 
oer de minne posysje fan AZ. 
Frij fertaald: Ik ha de spilers frege: wil je vluchten...je 
verstoppen...of vechten. 
Dat fûn ik wol in moaie siswize dy`t ik ek brûke kin as 
ik amateur-mediator bin foar minsken dy`t it net sa 
goed mei-inoar roaie kinne. 
 
Ien fan myn lêzers woe mei my in bierke drinke om 
syn problemen mei sy frou te bepraten. 
Doe sei ik tsjin him: wolst do fluchtsje, wolst do dy 
ferstopje, want dat dochst do no! 
Ik bedoel, bist net by dyn frou om it út te praten, ik 
ha ommers  heard datsto al in wykein yn in 
simmerhúske sitten hast...en no ferstoppest dy hjir yn 
‘e kroech! Dat is net goed te praten! Dat wurdt 
degradaasje fan dyn houlik! 
Do moast krekt as sporters yn degradaasje gefaar der 
foar gean, der foar fjochtsje... dat it wer goed komt 
tusken jimme, dus ik bring dy no daliks mei de auto 
nei dyn frou, pakke jim der fleske reade wyn by en 
prate it út. 
 
 
 
 
 

Fan ‘e moarn skille hy my : Jaap- de helte neamt mei 
Jaap en de oare helte Jappie, beide is prima- it is net 
alhiel slagge , mar it giet de goeie kant út, we sille in 
wykein nei Skylge en dan is `t wer klear! 
No sjoch doe koe ik- mei Frysk bloed en in goed sin- 
dizze column skriuwe. 
 
Jappie Kooistra 
 
 
 

Swingcafé: terug van weggeweest 
 
Zondagmiddag 7 april is het weer zover: het 
Swingcafé met de  
 

Wergea Sessies 
 

uiteraard in de boppeseal van Jaap’s café en met een 
zeer gevarieerd programma. 
 
Uit Leeuwarden vormen de bekende en zeer ervaren 
zussen Elly May-Efdé en Carin Seegers samen met 
hun begeleiders: SayJazz. 
Easy listening en stampende soul. 
En als toetje genieten van nog twee vocale leden uit 
de Efdé familie! 
 
Dat tegenwoordig steeds meer (zeer) jonge mensen 
zich werpen op jazz gerelateerde muziek is genieten 
geblazen.  
 
Onder de pakkende naam Eva Laboys begeleiden 
onze dorpsgenoten Redmer Kamsma (gitaar) en 
Jurgen Scholtanus (trompet en keyboard) de jonge 
zangeres Eva Lavooij. Samen met nog twee 
muzikanten leveren zij een adembenemend optreden. 
Zij zijn vrijdag 5 april in Noardewyn Live (Omrop 
Fryslân TV 13.30-16.00) te gast, een leuk 
opwarmertje voor het Swingcafé. 
 
Helemaal van Wergeaster bodem, de gelegenheids 
formatie: De Zessie 
De dames Berendina Langhout, Janneke Uitterdijk en 
Sietske de Boer zingen nummers van o.a.: Beyoncé, 
Alicia Keys en Adèle.  
Begeleid door Jasper Tijsma, Sjouke Helfrich en Titus 
Steegstra.  
 
Dit mag u dus niet mislopen! 
Organisatie Swingcafé. 
 
Locatie: Café 's Lands Welvaren, Wergea 
Datum/tijd:  7 april / 16.00 uur 
Entree: 8 Euro  
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Natoernijs 
 
De maaitijd fan 2013 set min útein, sa kâld as roet,  
oerdei en nachts bot frieze.  
Op 5 maart wie it allegearre libben yn it fjild, ljippen 
strânljippen en in protte wilsters. De einen sitte al op 
de kuorren, efter de pleats fan Koiter gongen de 
earste hijen al oer de wjuk. 6 Maart wie ek in moaie 
dei, stil waar en net kâld. 
Ik bin doe efkes bij it Potskar west, dat is in stikje 
bûtlân oan de Snitsermar. It wie der allegearre fûgels. 
De skierre guozzen trêden dat it sawat die. Efkes 
fjirder bij de slús binne de beammen wiet fan de 
stront fan de ielguozzen, dy sitte der al op aaien, 
krekt as de blauwereager dy binne ek hiel betiid mei 
harren aai-produksje. Dêr wat omrinnende tocht ik: 
mei in wike kinne der wol ris ljipaaien komme, mar 
dat komt gâns oars.  
 

 
 
Op 13 maart nachts min 7 graden en in fûle wyn. Alle 
ljippen fan slach, se sitte tusken noardske kjeld en yn 
it suden in pak snie. Se sitte by de boeren op it hiem 
om in wjirmke te pakken, ek by ús sitte se sawat by 
buorman Rintsje op it hiem. Ek de fûgels yn ‘e tún 
dogge neat, der komt hast gjin lûd út, ik haw mei dy 
moaie dagen de graupiper (heggenmus) wol in pear 
kear heard mar letter net wer. In pear mantsjes fan 
de klysters fleane wat efter elkoar oan dat is alles. It 
heard moarns betiid op te tillen fan lûden mar it komt 
ynkoarten wol wer goed. Mar it is net oars de natuer 
bliuwt baas en sa moat it ek wêze. Op 13 maart seach  
ik op Goaijingahuzen in 25 skriezen se wiene drok oan 
it iten. De boer sei: “se wiene der ek al in pear 
dagen”, dat is in goed teken. Ik ha in nijsgjirrich stikje 
lêzen oer de skiere hoanskrobber (grauwe kiekedief) 
Dit is in prachtige rôffûgel en briedt yn haadsaak yn it 
noarden fan Grins. Der wurde se goed beskerme. Yn 
2009 ha se dêr yn fersjoen mei in saneamde GPS 
logger om dit bist te folgjen. En ôfrûne february ha se 
him wer sjoen yn Senegal dat is harren oerwinterings 
gebiet. No binne se yn Grins tige nijsgjirrich at er dêr 
fan ‘e maitiid ek werom komt. Op 15 maart hiene wy 
skutjassen fan ‘e lottery klup bij Jaap en dêr binne ek 
aaisikers by. At de klok dan tolve slein hat wurde de 
ferhalen grut en grutst oer it aaisykjen. Wannear 
wurdt it earste aai fûn, de mieningen binne hiel 
divers. Der is in man dy seit: de ljippen sjogge der 
best út se hawwe fet op de bonken: “Dat is goed, dan 
kinne se in stjitsje út stean. Myn miening is dat it 
earste op 25 maart fûn wurdt, dan komt it kwotum 
net fol mar dat is ek net slim. 
 
Ik ha al in kear oer de heikiker skreaun en doe 
ferteld, dat dy ferfretten oan de kant leinen yn de 
Timmersmar. Hoe dat koe en wa dat dien hie wie foar 
ús in fraach. 

Dizze wike krige ik andert op dy fraach  fan in man dy 
goed thús wie yn dizze soart en  fertelde my dat it in 
mud west hat en net de brune rôt, sa  as wy tochten.  
 

 
 
De brune rôt iet de kiker alhiel op en de mud docht 
dat net, dy iet allinnich it efterein op. 
Werom soenen jo sizze, wol no, de heikiker hat flak 
efter de eagen oan beide kanten in klier sitten wêr’t 
de mud net oer kin en dêrom it efterliif opiet, net de 
hiele kiker. De brune rot hat dêr gjin lêst fan en yt de 
hiele kiker op. 
 
As it straks moai waar wurdt binne de heikikers al gau 
oan it pearen en binne de mantsjes blau, in pear 
dagen en nei it pearen wurdt hy wer gewoan. It lûd is 
plop, plop yn ûndjippe wetters en puollen. 
 
Dit wie it foar maart. 
 
S. en S. de Groot tel: 058-2551761 
 
 
 

 
 

Leeuwarder Molendagen 

 
Zaterdag 13 en zondag 19 april a.s. zijn er wederom 
de Leeuwarder Molendagen. 
 
Vanuit Wergea kunt u een leuke fietstocht langs de 
molens rondom Leeuwarden ondernemen. 
Voor de route en meerdere informatie over de molens 
kunt u het beste de site www.leeuwardermolendag.nl 
bezoeken. 
 
De Hempenserpoldermolen is dit weekend bemand 
door de vaste molenaars Stef Mensinga en Lolke van 
der Meer. 
 
Veel fietsplezier toegewenst! 
 
Vrijwillige molenaars, 
Stef en Lolke 
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In kâld putsje…..In kâld putsje…..



In kâld putsje…..In kâld putsje…..



 

 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

 
  

 
 
 

• Op zaterdag 2 maart stond er een prachtige foto in de LC van het dorpshuis in Gerslootpolder. Albert 
Bouma en zijn zus Jantsje waren in 2004 bij de oude dorpskantine op hun erf gefotografeerd. Een haan 
en een koppeltje kippen scharrelden er bij de voordeur vrolijk op los. Albert en Jantsje staan in de deur  
van het dorpshuis naar dit mooie schouwspel te kijken. Bijna een eeuw lang hadden de dorpelingen hun 
ontmoetingsplaats Het Verlof in een piepklein gebouwtje bij de familie Bouma op het erf. Nu wenst 
Gerslootpolder een nieuwe “ huiskamer”. En hij gaat er komen. We wensen  Gerslootpolder veel succes. 
Je zou bijna hopen dat het bestuur bij de opening van het nieuwe pand weer een koppeltje kippen 
krijgt.  
 

• Zoals in de vorige Havensbank al bekend is gemaakt, houden de koningin, de paus en Betty op met het 
arbeidzame leven. Na bijna 40 jaar houdt Betty er op 31 december 2013 mee op. Jammer maar waar; 
we respecteren haar besluit.  
 

• Het bestuur bezint zich over de opvolging. Het dorpshuis heeft geen pauselijke schoorsteen waar rook 
uit komt zodra de “kardinalen en de kardinaletessen“ van het bestuur beslist hebben. We doen het 
transparanter. Ons voornemen is om de procedure voor de opvolging in de Havensbank (in elk geval 
voor de zomervakantie) te publiceren.  
 

• Het nieuws van Sisa om in Wergea te stoppen  met de Kinderopvang is als een bom ingeslagen. 
Jammer voor het dorp en alle jonge ouders. We zullen kijken wat we met de Wergeasters nog kunnen 
doen om kinderopvang voor het dorp te behouden. Met ideeën kunt u terecht bij Pleatslik Belang.  
 

• We hebben ons project Ien+ Ien=Twa aangemeld bij de site www.kroonappels.nl. Onze nieuwe koning 
en de koningin krijgen zo zicht op allerlei leuke initiatieven die in het land worden uitgevoerd. Wij 
vonden het leuk om ons hiermee op de kaart te zetten, omdat we zelf als bestuur ook genoten hebben 
van dit project met vrijwilligers. We hopen dat we weer veel Wergeaster stemmen hebben gekregen. . 

 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oan alle leden en belangstellenden út Wergea, Warstiens en Aegum en ús hierders. 
 
Hjirby noegje wy jo út ta it bywenjen fan de jiergearkomste dy’t hâlden wurde sil op: 
Moandei 8 april 2013 jûns om 20.00 oere yn “Us Doarpshûs.  
 
Wurklist  

1. Iepening 
2. Meidielings 
3. Oantekenings fan de jiergearkomste fan 2012. 

Dit ferslach sil ree lizze.  
4. Jierferslach fan 2012-2013 fan de skriuwer. 

Finansjeel ferslach fan 2012. 
Dit ferslach sil de jûns ree lizze. Wa't it yn 't foar troch sjen wol, kin kontakt opnimme mei Luc van 
Velzen. 
Ferslach fan de kaskontrôle – kommisje 
Begrutting foar 2013  fan de skathâlder 

5. Beneaming fan in nij kaskommisjelid 
6. Ferslach fan it jeugdwurk "Op 'e Nifelsouder” 
7. Bestjoerssamenstelling 

Aftredend: Margriet Groenwold 
Voorstel nieuwe kandidaat: Lydia van Santen 

8. De omfraach 
9. It sluten 

 
Ut namme fan it bestjoer, 
Margriet Groenwold, skriuwer 
 

Nieuws van Us Doarsphûs 
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  Nije site www.iepenloft.nl 
 
By it tarieden fan it nije iepenloftspul fûn de kommisje dat de 
website der datearre útseach. Reden om net allinnich mei in nij 
iepenloftspul oan ‘e slach te gean, mar ek mei in nije site. 
En sûnt begjin maart stiet de nije site online. Wy binne der as 
kommisje tige oer te sprekken. Net tefolle tierlantijnen, mar dúdlike 
en oersichtelike ynformaasje. De kommende moannen sil hjir al it 
nijs oer Sywart as earste ferskine. Wy noegje jim út om sels ris rûn 
te sjen. 
 
Dus hjirby in digitale tip fan de kommisje: set www.iepenloft.nl by jim favoriten of meitsje der de startpagina 
fan! 
 
En in tip foar de takomst: meitsje in account oan by Twitter en Facebook, want dan bliuwe jim echt hielendal 
foar 100 prosint op ‘e hichte fan Sywart syn aventoeren. 
 

 
 

Utslach ferlotting 

Omdat net alle prizen ophelle binne, hjirby jitris de útslach fan de ferlotting. 

 

2 frijkaarten lotnr. 347 

2 frijkaarten lotnr.1156 

2 frijkaarten lotnr. 613 

2 frijkaarten lotnr. 978 

2 frijkaarten lotnr.1628 

 
25 euro lotnr.  838 
75 euro lotnr. 1008 
150 euro lotnr. 1391 
250 euro lotnr. 1100 
As der in priis fallen is op in lot dat yn jo besit is dan kin dat trochjûn wurde fia iepenloft@outlook.com of fia 
telefoannûmer 255 29 23. De jildprizen krije jo dan binnenkoart thúsbesoarge, de frijkaarten komme sadree’t dy 
beskikber binne. 

 
De prizen kinne ophelle wurde oant 1 maaie 2013 ta! 

 

Kommisje Iepenloftspul Wergea 

 

2 frijkaarten lotnr. 607 

2 frijkaarten lotnr.1081 

2 frijkaarten lotnr.1672 

2 frijkaarten lotnr. 480 

2 frijkaarten lotnr. 464 
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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 

                                                                                                      
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!   
 
 

mailto:info@axtra.nl
http://www.usdoarpshus.nl/
mailto:e.slager@live.nl


opgericht 01
aangesloten bij de Friese federatie van 

uitvaartverenigingen
 
Algemene Ledenververgadering
Datum: 03-04-2013 
Tijdstip: 20.00 uur 
Plaats: Us Doarpshûs Wergea
 
Agenda   
1. Opening  
2. Gedenken van de overleden leden 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen algemene lede
 21-03-2012  
5. Jaarverslag 2012
6. Financieel jaarverslag 2012
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie
9. Pauze 
10. Bestuursverkiezing:
 aftredend en herkiesbaar de heer G. de Wolff
 Overige kandidaten kunnen zich melden bij
 het bestuur voor aanvang 
11. Samenwerkingsovereenkomst met Florentis
12. Toekomst openbare begraafplaats Wergea
13. Stand van zaken bestuurscrisis Friese
 federatie van uitvaartverenigingen
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 
 

 
Elk jaar gaan vele tienduizen
collecteweek in april. In 2013 is de Hartweek van 14 t/m 20 april. 
Elke dag overlijden ruim 100 mensen per dag aan hart
Als de collectant bij u voor d
 
Uw financiële bijdrage is letterlijk van levensbelang. Want alles wat de Hartstichting doet, doet 
zij zonder financiële steun van de overheid. 
Van elke Euro die u geeft, gaat 

• wetenschappelijk onderzoek
• patiëntenzorg
• voorlichting

 
Tiny Visser 
Wergea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opgericht 01-01-1924 
n bij de Friese federatie van 

uitvaartverenigingen 

Algemene Ledenververgadering 

Us Doarpshûs Wergea 

edenken van de overleden leden  
ngekomen stukken en mededelingen 
otulen algemene ledenvergadering 

aarverslag 2012 
inancieel jaarverslag 2012 
erslag kascommissie 
enoeming kascommissie 

estuursverkiezing: 
aftredend en herkiesbaar de heer G. de Wolff

verige kandidaten kunnen zich melden bij 
het bestuur voor aanvang van de vergadering. 
amenwerkingsovereenkomst met Florentis 
oekomst openbare begraafplaats Wergea 

van zaken bestuurscrisis Friese 
federatie van uitvaartverenigingen 

 

Hartweek: 14 t/m 20 april 2013

Elk jaar gaan vele tienduizenden collectanten langs de deuren om geld op te halen tijdens de 
collecteweek in april. In 2013 is de Hartweek van 14 t/m 20 april. 
Elke dag overlijden ruim 100 mensen per dag aan hart
Als de collectant bij u voor de deur staat, laat dan uw hart spreken en geef. 

Uw financiële bijdrage is letterlijk van levensbelang. Want alles wat de Hartstichting doet, doet 
zij zonder financiële steun van de overheid.  

uro die u geeft, gaat € 0,80 naar:  
wetenschappelijk onderzoek 
patiëntenzorg 
voorlichting 

Kerkdiensten april 2013
 
St Martinusparochie 
Zo. 6 april 10.00 uur 
Za. 13 april 19.30 uur 
 Mgr. De Korte en S. Boukema
Zo. 21 april 10.00 uur 
Zo. 27 april 10.00 uur 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe
7 april 09.30 uur Warstiens 
14 april 09.30 uur Reduzum 
21 april 09.30 uur Warstiens 
    
28 april 09.30 uur Warten 
 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid
7 april 10.00 uur ds. J. v.d. Meer
14 april 10.00 uur ds. P. Lindeboom
21 april 10.00 uur ds. J. v.d. Meer
  Fryske tsjinst
28 april 10.00 uur ds. J. v.d. Meer.
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten
Zo. 7 april 09.30 uur ds. Arensma
Zo. 14 april 09.30 uur mevr. Wesseling
 19.00 uur All4you tienerdienst
Zo. 21 april 09.30 uur ds. A. Elverdink
Zo. 28 april 11.00 uur ds. 

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

 

 
: 14 t/m 20 april 2013 

den collectanten langs de deuren om geld op te halen tijdens de 
collecteweek in april. In 2013 is de Hartweek van 14 t/m 20 april.  
Elke dag overlijden ruim 100 mensen per dag aan hart- en vaatziekten. Dat vinden wij te veel. 

e deur staat, laat dan uw hart spreken en geef.  

Uw financiële bijdrage is letterlijk van levensbelang. Want alles wat de Hartstichting doet, doet 

 

Kerkdiensten april 2013 

 Wg. Liturgie Wergea 
 Vormselviering 

Mgr. De Korte en S. Boukema 
 euch J. de Wolff 
 Wg. Liturgie Wytgaard 

Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 

PKN gemeente Wartengahe 
 ds. G. Schoonheim 
 ds. P. Dijkstra 
 da. A. Buizer-Tchiengang 

H.A. 
 da. A. Buizer-Tchiengang 

beek, (058) 255 12 18 

Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
ds. J. v.d. Meer 
ds. P. Lindeboom 
ds. J. v.d. Meer 
Fryske tsjinst 
ds. J. v.d. Meer. 

ltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten 
ds. Arensma 
mevr. Wesseling 
All4you tienerdienst 
ds. A. Elverdink 
ds. J. van der Veen 

De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  

den collectanten langs de deuren om geld op te halen tijdens de 

en vaatziekten. Dat vinden wij te veel. 

Uw financiële bijdrage is letterlijk van levensbelang. Want alles wat de Hartstichting doet, doet 
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Jongerein Toaniel Halbertsma, 19 en 20 
 
It is alwer hast safier. Noch 
bidler! Net allegear tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wurde. Regisearre troch trije regy 
duo’s en ien trio. It lykje twa prachtige jûnen te wurde
jongerein fan 12 o/m 18 jier. Binne jo al nijskjirri
foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gate 23 
 
De minsken komme, de minsken gean.
De iene mei in doel,  de oare foar de wille.
De minsken wachtsje en gean wer fuort,
de iene sjocht der tsjinoan en de oare st
springen fan entûsiasme
Mar ien ding is wis! It personiel  hat it der smoar 
drok mei… 
 
Keunst 
 
Der komme in soad keunstleafhawwers op de nije 
eksposysje fan keunsteneresse Beau ôf.
Under harren is in mem mei har soan, in 
sjoernalist fan de krante e
persoan.  
At Hollie har soantsje kwyt is, barre der n
dingen yn’e galery. Soene de geasten it jonkje te 
pakken hawwe?... 

 

Yn maart ha wy wer, in mear dan slagge, Carnavalswykein hân.
 
Elkenien hold harren tige treflik oan de ‘dresscode’ en yn 
kombinaasje mei feestsjonger Marco Kraats
Carnavalsgefoel nei it Noarden helje
 
Freed 29 maart ha wy fan 17.00 oere of ‘Workersnight. Kom, nei 
dyn wurk, direkt yn dyn wurkklean nei de soos
 
Fierder stiet der yn elts gefal noch de ‘Schuimparty’ op de 
SZDRNZLL aginda, en wol op 
 
Sa at jimme fan ús went binne sit h
fêst. Tink goed om de briefkes op skoalle! 
 
Lekkâh! 
Het SZDRNZLL bestuur 

 

Jongerein Toaniel Halbertsma, 19 en 20 april 2013, 20.00 yn’e Bidler! 

Noch trije wike en dan stean der mar leafst 34? WAT? Ja wier! 34 bern op it toaniel  yn’e 
bidler! Net allegear tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wurde. Regisearre troch trije regy 
duo’s en ien trio. It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer foslein ferskillende stikken spile troch 
jongerein fan 12 o/m 18 jier. Binne jo al nijskjirrich? Set 
foarpriuwke fan wat jo te sjen krije! 

Oan’t 19 & 20 april 20.00 yn’e Bidl

De minsken komme, de minsken gean. 
De iene mei in doel,  de oare foar de wille. 
De minsken wachtsje en gean wer fuort, 
de iene sjocht der tsjinoan en de oare stjit te 

entûsiasme. 
Mar ien ding is wis! It personiel  hat it der smoar 

Der komme in soad keunstleafhawwers op de nije 
eksposysje fan keunsteneresse Beau ôf. 
Under harren is in mem mei har soan, in 
sjoernalist fan de krante en in nochal “sweverich” 

At Hollie har soantsje kwyt is, barre der nuvere 
dingen yn’e galery. Soene de geasten it jonkje te 

W.A.S
 
Ien dei, ien plak en ien probleem.
De dei begjint en eltsenien docht harren plicht.
Op it stuit dat de earste minsken binnen komme 
giet it goed mis.
Panyk, l
fan’e keamer, leit in lyk…
 
Goodbye A
 
Bûter, brea en griene tsiis, wa dat net sizze kin…
Wol no
Gjin dei dat ik net even oan dy tink.
Flean op! Wêr is dochs it bêste lân fan d’ierde?
 
It jier twatûzenfjirtjin, Hollân dat is nij.
Sy b
Frysk bloed tsjoch op! Dêr is Abe wekker.
Dan wurd

 
Yn maart ha wy wer, in mear dan slagge, Carnavalswykein hân.

Elkenien hold harren tige treflik oan de ‘dresscode’ en yn 
kombinaasje mei feestsjonger Marco Kraats koenen wy it echte 
Carnavalsgefoel nei it Noarden helje 

reed 29 maart ha wy fan 17.00 oere of ‘Workersnight. Kom, nei 
dyn wurk, direkt yn dyn wurkklean nei de soos! 

Fierder stiet der yn elts gefal noch de ‘Schuimparty’ op de 
aginda, en wol op 27 april! 

Sa at jimme fan ús went binne sit hjir ek wer in berneferzje oan 
Tink goed om de briefkes op skoalle!  

 

2013, 20.00 yn’e Bidler!  

trije wike en dan stean der mar leafst 34? WAT? Ja wier! 34 bern op it toaniel  yn’e 
bidler! Net allegear tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wurde. Regisearre troch trije regy 

n mei fjouwer foslein ferskillende stikken spile troch 
? Set 19 & 20 april fêst op’e aginda en dan is hjir in 

pril 20.00 yn’e Bidler te Wergea!! 

W.A.S 
 
Ien dei, ien plak en ien probleem.
De dei begjint en eltsenien docht harren plicht.
Op it stuit dat de earste minsken binnen komme 
giet it goed mis. 
Panyk, leven en geskreau, want yn in it midden 
fan’e keamer, leit in lyk… 
 
Goodbye Abe 
 
Bûter, brea en griene tsiis, wa dat net sizze kin…
Wol no ris brûze en siede. 
Gjin dei dat ik net even oan dy tink.
Flean op! Wêr is dochs it bêste lân fan d’ierde?
 
It jier twatûzenfjirtjin, Hollân dat is nij.
Sy bôge der net ûnder, sy bliuwe altyd fr
Frysk bloed tsjoch op! Dêr is Abe wekker.
Dan wurdt de sitewaasje hieltyd gekker…

Yn maart ha wy wer, in mear dan slagge, Carnavalswykein hân. 

koenen wy it echte 

reed 29 maart ha wy fan 17.00 oere of ‘Workersnight. Kom, nei 

jir ek wer in berneferzje oan 

 
 
 

 
Slotavond 
Nifelsouder 
(knutselclub) 
 
De slotavond was heel erg leuk en we hebben 
veel spelletjes gedaan.
 
Er waren in totaal 10 spelletjes en ten slotte 
een bingo. 
 
Spel 10 was een vragen boekje dat
invullen en inleveren, als je dat gedaan had 
kreeg iedereen drinken en chips. Op het laatst 
deden we een bingo met alle kinderen die er 
waren. 
 
Dit was voor ons het la
knutselclub en dat vinden wij heel erg jammer.
 
Jente Agema en Mark Mud

 

 

trije wike en dan stean der mar leafst 34? WAT? Ja wier! 34 bern op it toaniel  yn’e 
bidler! Net allegear tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wurde. Regisearre troch trije regy 

n mei fjouwer foslein ferskillende stikken spile troch 
fêst op’e aginda en dan is hjir in 

Ien dei, ien plak en ien probleem. 
De dei begjint en eltsenien docht harren plicht. 
Op it stuit dat de earste minsken binnen komme 

en geskreau, want yn in it midden 

Bûter, brea en griene tsiis, wa dat net sizze kin… 

Gjin dei dat ik net even oan dy tink. 
Flean op! Wêr is dochs it bêste lân fan d’ierde? 

It jier twatûzenfjirtjin, Hollân dat is nij. 
der net ûnder, sy bliuwe altyd frij! 

Frysk bloed tsjoch op! Dêr is Abe wekker. 
de sitewaasje hieltyd gekker… 

 

e slotavond was heel erg leuk en we hebben 
veel spelletjes gedaan. 

otaal 10 spelletjes en ten slotte 

pel 10 was een vragen boekje dat je moest 
invullen en inleveren, als je dat gedaan had 
kreeg iedereen drinken en chips. Op het laatst 

met alle kinderen die er 

Dit was voor ons het laatste jaar op de 
knutselclub en dat vinden wij heel erg jammer. 

ark Mud 
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Sprokkeltocht 
 
Noch noait ha ik sa faak yn de Roomske tsjerke west 
as de ôfrûne moannen. As ik der al kaam, wie dat foar 
in begraffenis. En dat is wol hiel apart, want as wy op 
fakânsje binne, stap ik elke tsjerke binnen dy’t we ek 
mar tsjinkomme en dêr genyt ik echt fan. 
De doelstelling fan de jublileumkommisje, ynsteld om 
it 150-jierrich bestean fan de St. Martinustsjerke te 
fieren, wie om net it geloof te promoaten , mar it 
gebou sentraal te stellen  En gelyk ha se, wat is it in 
prachtige tsjerke. 
 
Ik kin net oars sizze dan dat se dêr fantastysk yn 
slagge binne; leechdrompelige aktiviteiten, dêr’t je sa 
mar as net lid fan de tsjerke hinne stappe. Ik bin mei 
myn sus nei de beklimming west, wie by de 
tentoanstelling fan tsjerke-attributen, hie in brok yn 
de kiel by it sjen fan al dy blide berntsjes mei hun 
lampionnen op 11 novimber, ha genoaten fan de 
kryststallen-tentoanstelling en letter it konsert en ha 
me fuort opjûn doe ‘t ik hearde fan de Sprokkeltocht. 
Henk wie earst bang dat it te kristlik wurde soe, mar 
ik hie fan Fokje al heard dat dat wol wat meifoel, dus 
setten we sneintemiddei 14 febrewaris tegearre (en 
mei 173 oaren) ôf nei de St. Martinustsjerke. 
 
We wiene hast net te bestekken sa folle klean hiene 
we oan, de helte koe fuort út doe’t we yn tsjerke 
wiene; it ferhaal fan Peter Vermaat oer Sint Martinus 
wie lang genôch om it gleonhyt te krijen. 
Op de ien of oare wize hie ik ferwachte dat, mei al dy 
ferskillende ‘geloven’ yn ien tsjerke en it ferhaal oer 
wûnderen dy’t de hillige Maarten oerkamen, de wyn 
lizzen gongen wie doe’t wy út tsjerke stapten. Niks 
wie minder wier. It snijde je – letterlik en figuerlik – 
troch alles hinne, mar sa as it meastentiids giet; je 
bin der oan begûn en dan falt  it ek wol wer ta, 
sterker noch; it hie wol wat! 
 
Fan begjin oant ein wie de organisaasje perfekt en de 
tocht boeiend; fia it Meanneweipaad nei Warten, de 
twa tsjerken dêr koe ik ek net (dat is dan pech, mar 
doe’t wy binnen stapten, hie de organist krekt even in 
pear tellen skoft, dus fan it konsert dêr ha ik neat fan 
meikrigen). Nei de tee of kofje yn de griffermearde 
tsjerke nei Warstiens fia in binnentrochpaadsje. Ik wit 
net of je dêr oars ek lânsrinne meie of dat it foar de 
gelegenheid iepensteld wie.  
 
Menno Simons, dy’t ferhipte folle op Jehannes 
Kooistra like, hite ús wolkom op Gerkema- Zathe mei 
in fleske wetter (mei Menno’s wetter rint it better) en 
nei in oerset mei twa boaten bedarren we yn de 
Warstienser tsjerke. Nieuwdam hôld in aardich ferhaal 
oer de tsjerke en neidat we de klok bûten besjoen 
hiene, gongen we mei de wyn yn en it swit op de rêch 
rjochting plein fan de roomske tsjerke, wêr’t we 
ûntfongen waarden mei waarme poeiermolke mei in 
slokje dertroch of in glês gluhwein. Moai toch? 
 
Ik woe it fan begjin oant ein meimeitsje; ha de Vesper 
ek noch bywenne, en doe rjochting Doarpshûs nei it 
stamppotbuffet. En wat foar buffet; boerekoal en 
hutspot, mar ek hippe stamppotten as rucolastamppot 
en sjinesekoalstamppot. Marjolein Vrouwe en 
freondinne koene hjir stúdzjepunten foar krije. 

No wat my oanbelanget bin se cum laude slagge. Ha 
letter de ferhalen wol heard hoe dit yn’ huize Vrouwe’ 
tagien is mei al dy kilo’s jirpels dy’t skyld wurde 
moasten en mar net gear wurde woene! 
 
Kommisje, petsje ôf, jim ha it ôfrûne jier mear as 
foartreflik wurk dien. 
 
Grieteke van der Vlugt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jubileum 150 jaar St. Martinuskerk 
 
Op woensdag  13 maart jl. heeft de commissie die de 
jubileumactiviteiten  rond het 150-jarig bestaan van 
de St. Martinuskerk het totale programma vanaf juli 
2012 besproken en zich daarna opgeheven. 
 
De  commissie  kijkt met een zeer positief gevoel 
terug op dit jubileum en wil iedereen hartelijk danken 
voor de medewerking, betrokkenheid en deelname 
aan de vele activiteiten. 
 
Omdat we graag een en ander willen archiveren  zijn 
we nog op zoek naar foto’s; met name   foto’s van  
het concert, de open dag, de St.Martinus-optocht en 
de tentoonstelling “Zolderschatten”. Heeft u hiervan 
nog bijzondere foto’s, dan vragen wij u deze te sturen 
naar theovdwerf@hetnet.nl 
 
De jubileumcommissie 
 

 

 

 
Foto’s binne makke troch Janny Postma 
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Nog een paar weken en 
dan staan we weer op het 
veld te kaatsen. In maart 
zijn de zaaltrainingen van 
start gegaan voor 
kabouters en welpen. 
Ook in maart zijn we 
langs de deur geweest 
om paaseieren te verkopen. Verder hebben we op 3 
april de jaarvergadering op het programma staan.  
Leden en belangstellenden worden uitgenodigd deze 
vergadering bij te wonen.  
Binnenkort wordt het programmaboekje huis aan huis 
rondgebracht. Bewaar dit boekje, dan heeft u alle 
wedstrijden en activiteiten van de kaatsclub bij de 
hand.  
Hier volgt nu  de agenda van de komende weken, 
noteer ze alvast in uw agenda: 
*Woensdag 3 april:  jaarvergadering om 20.30uur in 
het Doarpshûs 
*Woensdag 17 april:  start selectie training 
*Maandag 22 april:  start jeugdtraining (in de mei 
vakantie trainen we gewoon door!) 
*Zaterdag 27 april:  eerste federatie wedstrijd 
*Dinsdag 7 mei:  start competitie kaatsen senioren 
*Vrijdag 17 mei: 1e jeugd ledenpartij 
 
Heeft u nog kransen van vorig seizoen liggen? Lever 
de hoepels in bij Sjoukje! Wij kunnen ze weer 

gebruiken voor het maken van nieuwe kransen. 
 
Oant sjen! 
Bestuur kv ’t Oosten 
 
 

Oproep voor liefhebbers van de 
Damsport 
 
Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat de laatste 
clubkampioenschappen voor pupillen zijn gespeeld. 
Jelmer, Jannichje, Ytse, Jildou, Sietske, Jeroen, Arjen 
en Louwrens zullen zich de laatste wedstrijden nog  
herinneren, ………………..en toen werd het stil. 
Sinds het oprichten van de Damclub in 1976 zijn er 
door de junioren en senioren heel wat partijen 
gespeeld in clubverband, maar ook onder leiding van 
de Friese Bond. Met het opheffen van de Damclub ligt 
er een mooi archief bij Klaas Koopman en zijn 
materialen, zoals de damborden, klokken etc in 
beheer van de sportstichting. 
Als sportstichting zien we graag dat damborden weer 
gebruikt worden.  Vandaar onze  oproep aan de lezers 
om te reageren als je interesse hebt om een doorstart 
te maken voor de Damclub of mee wil denken over 
een goede bestemming voor de materialen. Graag 
contact opnemen  met Anne Strikwerda namens de 
Sportstichting. Tel: 255 30 28. 
 
 

Nieuw bestuur bij Voetbalvereniging 
Warga 
 
Na een rumoerige zomerperiode heeft Voetbal-
vereniging Warga weer een nieuw bestuur. Met het 
nieuwe bestuur kan vv Warga zich weer richten op de 
toekomst.  

Een toekomst waarin de club weer leeft in het dorp, 
waarbij iedereen mee kan doen en waar de jeugd met 
veel plezier het voetballen onder de knie krijgt. 
 
In de zomer van 2012 stapte het vorige bestuur op. 
Het interim bestuur o.l.v. Egon van der Veer heeft de 
zaak toen overgenomen. Vervolgens is de club 
doorgelicht door een brede commissie van betrokken 
leden. Begin 2013 hebben zij op de algemene 
ledenvergadering hun bevindingen gepresenteerd en 
het nieuwe bestuur voorgesteld. Vervolgens hebben 
de leden het bestuur gekozen. 
Het bestuur bestaat uit: 

� Auke Piet van der Meulen – voorzitter 
� Dine de Wolff – secretaris 
� Henk Meinderts – penningmeester 
� Minke de Jong – communicatie 
� Roelof Heida – technische zaken 
� Bianca de Jong – kantine 
� Anno Kooistra - sportcomplex 

 
Als één van de eerste acties hebben wij als nieuw 
bestuur besloten vv Warga aan te sluiten bij de Ajax 
online Academy. De afgelopen jaren is de training van 
sommige jeugdelftallen niet altijd van het niveau 
geweest dat wij nastreven. Door als club aan te 
sluiten bij de Ajax Academy kunnen onze jeugd-
trainers de trainingsmethoden van de befaamde Ajax 
opleiding gebruiken. Door Ajax worden passende 
trainingsmethodieken per team aangeboden. De 
voetballers in de jeugdteams kunnen zo rekenen op 
een gevarieerde, deskundige maar ook speelse 
training. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
 
Daarnaast is ook het contract met de hoofdtrainer, 
Gerard Timmermans, weer met een jaar verlengd. Als 
club zijn we zeer tevreden over onze trainer. Door de 
lastige situatie waar het eerste elftal de laatste tijd in 
zat (een smalle selectie, een aantal schorsingen en 
een keepersprobleem) is de stand op de ranglijst niet 
zoals we hadden gehoopt. Maar we gaan er van uit 
dat we de laatste wedstrijden van het seizoen weer 
met een voltallige selectie (en met steun van het 
publiek – komt allen!) het seizoen positief af te 
kunnen maken. 
 
Momenteel zijn wij druk bezig met de invulling van de 
commissies rondom het nieuwe bestuur. Ook de steun 
van oud bestuursleden wordt erg gewaardeerd. 
Verder doen de vrijwilligers van de club hun uiterste 
best om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
Wij hopen dat alle betrokkenen hun werk voor de club 
met evenveel enthousiasme blijven doen. Zoals 
bijvoorbeeld Tjibbe en Ynskje, die zondags toch de 
gasten zullen blijven verwelkomen. 
 
Om een club van het dorp te zijn, horen we graag wat 
er leeft. Suggesties, vragen of opmerking kunt u ons 
persoonlijk meegeven of via de mail: 

bestuur@vvwarga.nl. 
 
Tot ziens bij het voetbalveld! 
 
Auke Piet van der Meulen 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
 

 
 

29.03.2013  
17.00 uur  

Jeugdsoos SZDRNZLL Workersnight SZDRNZLL  

02.04.2013  
19.00 uur  

Biljartclub "Castelein" Mixtoernooi Café Lands Welvaren  

03.04.2013  
20.00 uur  

Jaarvergadering uitvaartver. "Laatste Eer" Wergea-Warstiens Us Doarpshûs  

03.04.2013  
20.30 uur  

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

04.04.2013  
09.30 uur  

Uurcultuur basisscholen Boarnsterhim Billy the kid,Rood Verlangen De Bidler  

06.04.2013  
19.45 uur  

Slotavond "de Krakers" Café Lands Welvaren  

07.04.2013  
10.30 uur  

Fanfare, Brass en Harmonie orkesten De Bidler  

07.04.2013  
16.00 uur  

Swing Cafe Café Lands Welvaren  

08.04.2013  
19.00 uur - 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  

20.04.2013  Biljartclub "Castelein" Slotavond Café Lands Welvaren  
24.04.2013  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

26.04.2013  
17.30 uur  

25 Jaar KKW met de Big band de vakantie in De Bidler  

27.04.2013  Schuimparty jeugdsoos SZDRNZLL SZDRNZLL  
27.04.2013  
20.00 uur  

Pink Floyd Coverband De Bidler  

06.05.2013  
18.00 uur  

Ophalen verkoopbare spullen rommelmarkt t.b.v. De Bidler Gehele Dorp  

11.05.2013  Donateursavond jeugdsoos "SZDRNZLL"  SZDRNZLL  
11.05.2013  
13.00 uur  

Rommelmatkt t.b.v. De Bidler Rondom de Bidler  

13.05.2013  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De 
Frissel"  

13.05.2013  
20.00 uur  

Vergadering Vereniging "Us Doarpshûs"  Us Doarpshûs  

15.05.2013 
20.00 uur 

Jiergearkomste Toanielferiening Halbertsma Wergea Us Doarpshûs 

16.05.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

25.05.2013  Opendag Wergeaster bedrijven Gehele Dorp  
26.05.2013  
08.30 uur  

Wergeaster kampioenschappen Teatsen Sportcomplex Wergea  

26.05.2013  
20.00 uur  

Leerlingen presentatie Gina de Wit De Bidler  

01.06.2013  Fiets en wandeltocht, veiling en feest t.b.v. Fietsproject Café Lands Welvaren  
10.06.2013  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De 
Frissel"  

12.06.2013  Première Iepenloftspul Wergea Warstiens  
13.06.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

14.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
15.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
18.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
20.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens  
21.06.2013  Iepenloftspul Wergea Warstiens 

Dorpsagenda 

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

A. Kerkstra, tel. (058) 255 12 02 
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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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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 
 
 
Maart 2013, 53e jaargang nr. 3.  
 
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 26 april 2013. 
Kopij uiterlijk 18 april a.s. inleveren! 
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ZAKELIJK WERGEA

OPENDAG
zaterdag 25 mei 2013

op en rond het Fricoterrein
en de Leeuwarderweg

10.00 uur tot 16.00 uur

Al vele ondernemers, verenigingen en particulieren hebben laten weten 
dat zij deelnemen aan deze opendag in Wergea, ..maar!! nog niet iedereen.

Graag vernemen we wat u gaat doen, dit om dubbele zaken en activiteiten te voorkomen.
Heeft u wensen aangaande locatie of andere zaken dan zal hier, indien mogelijk,

rekening mee worden gehouden.

Dus wilt u met uw bedrijf, vereniging of persoonlijk deelnemen aan deze opendag?

neem dan contact op met:
SP. Hotsma, Leeuwarderweg 40     (sp@sphotsma.nl)

W. Terpstra- Finnema, de Golle 8   (willy@marinusterpstra.nl)

info

DEELNEMEN?
VÓÓR 15 APRIL EEN REACTIE BIJ ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE PERSONEN


