
   Septimber 2013 
De Tour for life van Friesland4life  

Na een voorbereiding van krapaan twee jaar met als resultaat €18.552,30 voor Artsen zonder 
Grenzen, vertrokken op vrijdag 30 augustus 12 dappere dorpsgenoten naar het startpunt van on-
ze fietstocht, het Italiaanse Bardonecchia. Vier man gingen met het vliegtuig via Milaan, twee man 
zijn met de trein gereisd en de resterende  

zes man zijn met een tussenstop in een aller charmantst chambre d’hôtes op  
zaterdag aangekomen in Italië, in twee voortreffelijke busjes, belangeloos beschik-
baar gesteld door Vakgarage Van der Zweep.  

Eenmaal aangekomen zijn wij in een enorme slaapfabriek gestopt net als vele Italiaanse school-
kinderen die hier hun introductieweek aan het vieren zijn. Als je door de gang loopt is het net 
alsof je in Ponypark Slagharen bent aanbeland. Omdat wij toch in Italië zijn moest er natuurlijk 
ook pizza en pasta gegeten worden. Gelukkig heeft ons talenwonder Arjen ons hier vakkundig 
doorheen geleid.  

Het avondeten was ook een groot avontuur, ongeveer 1500 man willen tegelijk eten en dit in 
combinatie met een stel hanige en drukke Italiaantjes die alles in goede banen moeten leiden, is 
dit een garantie voor chaos. Het was een soort van 'eten 4 life'. Maar goed, uit de stofdampen 
kwam Bonno tevoorschijn met een paar karaffen wijn en dat vergoedde veel. Al met al was het 
eten prima in te nemen en had iedereen een gevulde maag.  

s' Avonds nog een briefing in de steeds kouder wordende buitenlucht. Na een vlammend betoog 
van de Mies Bouwman van Artsen zonder Grenzen, ging iedereen barstensvol moraal naar bed en 
droomt een ieder van de Alpe d'Huez.  

Etappe 1, 110 kilometer en 2800 hoogtemeters  
Na wakker geworden te zijn door de virtuele klokken op de i-phone wachtte ons een omvangrijk 
ontbijtbuffet. Iedereen heeft gegeten alsof wij de komende 3 dagen geen eten meer zouden krij-
gen. Daarna zijn wij snel de slaapfabriek ontvlucht en zijn wij langzaam naar de startlocatie ge-
fietst. Daar werden alle 62 ploegen gepresenteerd en mocht de teamleider de startlijst tekenen. 
Om 10 uur zijn wij uiteindelijk vertrokken. Voor het thuisfront is het natuurlijk leuk om ons via de 
site van tour for life live te kunnen volgen.  

Als eerste stond Col de l'Echelle op het programma. Deze was nog goed te doen want wij waren 
allemaal nog fris en fruitig. Daarna een lange afdaling naar Briançon, de hoogstgelegen stad van 
Frankrijk. Toen wij deze stad uitwaren wachtte Col de Lauraret op ons. 2000 meter hoog en een 
klim van liefst 30 kilometer.  

Sluitstuk was de slotklim naar l'Alpe d'Huez. Diep respect voor mensen die deze berg zes keer op-
fietsen want wat een ongelooflijke rotberg is dit! Gelukkig is iedereen bovengekomen zeker ook 
dankzij de hulp van onze begeleiders Theo, Henk, Gerben en Jelle Jasper. Op de camping aangeko-
men stonden onze tenten allemaal klaar en konden de sterke verhalen beginnen!  

Etappe 2, 170 kilometer en 4200 hoogtemeters  

De maandag is de dag van de koninginnerit. Er stonden twee bergen van de buitencategorie op het 
programma; de Croix de Fer en de Madeleine. Tot slot stond de col de Tamie nog op de to do list. 
In totaal dus 60 kilometer klimmen.  

Nu wil ik het even hebben over de col de Madeleine, het is een allerlieflijkste naam voor een frêle 
Française waarop je tijdens de vakantie heimelijk verliefd zou kunnen worden, maar absoluut niet 
voor een vreselijke brute berg met een gemiddeld stijgingspercentage van 8% over een afstand 
van liefst 20 kilometer. Een betere naam voor deze berg zou bijvoorbeeld Col de Igor of Col de 
Zjelezofski of iets dergelijks, in ieder geval een naam die vooraf angst inboezemt.  
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Maar goed, voor de Madeleine zat de Croix de Fer, ook een berg van de buitencategorie van liefst 30 km 
klimmen. Deze eerste beide bergen hadden gelukkig wel prachtige vergezichten met als hoogtepunt het zicht 
op de Mont Blanc. Daarna een schitterende, maar gevaarlijke afdaling naar Albertville bekend van de 
Olympische Spelen van 1992. Wat mij betreft was de dag toen al mooi genoeg geweest maar daar dacht de 
organisatie anders over. Als laatste moest dus nog de col de Tamie bedwongen worden, een klim van 10 km. 
Eenmaal boven was het een grote afdaling richting de camping aan het meer van Annecy, waar wij ons 
konden laven aan het bier en de pinda’s. 
 
Etappe 3, 170 kilometer en 3400 hoogtemeters 
5.40 en daar gaat de wekker voor de 3e etappe. Veel bergen door de Franse en Zwitserse Alpen en Jura met 
geweldige vergezichten op het meer van Genève en de Mont Blanc, met liefst 3400 hoogtemeters. 
 
Eerst maar even een ontbijtje halen bij Jelle Jasper en Gerben. Deze heren hebben een mooie blauwe schort 
voor en handschoenen aan. Met een mooie glimlach op de mond geven ze iedere vrouw een plakje ham of 
kaas extra. Na het ontbijt de boel opruimen, aankleden en de billetjes insmeren om zadelpijn te voorkomen. 
Iedere renner die meedoet heeft reeds op dag 3 al zijn schaamte verloren want men smeert en plein public 
wijdbeens het perineum alsof men op dat moment een rectaal onderzoek ontvangt van de plaatselijke 
medicijnman. 
 
Na 40 kilometer was de eerste uitvaller een feit, een geïrriteerde kniepees was de oorzaak van het uitvallen 
van Emiel. Hij heeft de rest van de dag in de bus bij Theo en Henk doorgebracht. ‘s Avonds is er een mooi 
compositie van plakband opgekomen en een kusje van de fysio. Morgen weer gewoon starten. De andere 
mannen hebben het keurig gedaan en genoten van de eerder genoemde vergezichten. Morgen staat er 190 
km op het programma en staat dus weer garant voor de nodige spier- en zadelpijn. 
 
Etappe 4, 190 kilometer en 1900 hoogtemeters 
Vandaag stond een lange etappe op het programma, liefst 190 km met 2000 hoogtemeters door de Jura in 
Frankrijk en Zwitserland. Gelukkig waren de klimmetjes wat korter zodat ook de mindere klimmers wat meer 
tot hun recht kwamen. 
 
Gelukkig was de ploeg weer compleet want de knie van Emiel was weer een beetje hersteld zodat hij weer 
kon starten. De ploeg werd na een kilometer of 50 in tweeën gesplitst zodat de klimmers zich konden 
uitleven. Vermeldenswaardig was dat op deze dag de eerste lekke band te noteren was, Koen Wielinga, de 
man met de duurste buitenbanden van het ganze peloton,  was de gelukkige winnaar van de bronzen Bonno. 
 De eerste ploeg kwam om 17.15 uur binnen en de 2e ploeg om 18.00 uur zodat wij konden genieten van een 
biertje en een bakje noodles van Theo. 
 
Etappe 5, 128 kilometer en 2500 hoogtemeters 
Vandaag stond er een rit van slechts 128 kilometer op het programma, maar dan wel met 2800 
hoogtemeters. Er moesten 4 bergen bedwongen worden waaronder de Col du Grand Ballon, de eerste officiële 
berg die ooit in de Tour de France is opgefietst. Hamvraag natuurlijk wie als eerste boven was, juist Rene 
Poitier. 
 
Het was wederom prachtig weer en Arjen heeft weer allerlei wilde dieren gespot zoals een alleen in de 
Vogezen voorkomende capoeaberra.  De vorige etappes zitten nu iedereen flink in de benen en op het zitvlak 
want dat is toch de meest voorkomende kwaal in het hele peloton. Gelukkig was iedereen ruim op tijd binnen, 
zo vroeg zelfs dat de eersten Jelle Jasper en Gerben hebben geholpen met het opzetten van de tenten. 
 
Etappe 6, 162 kilometer en 1200 hoogtemeters 
Op dag 8 van onze reis was het wederom mooi weer en een mooi windje in de rug. Tijd voor de 6e etappe, 
een vlakke etappe (wel met 1200 hoogtemeters) door het verlaten Franse land waar met name in de eerste 
Wereldoorlog veel gevochten is. Veel dorpjes zijn voor de helft verlaten dus met 50.000 euro heb je een 
riante woning, maar goed, het was koers. 
 
Bij de start was het koud maar de arm-en beenstukken konden al vrij snel af. De eerste 70 kilometer gingen 
bergaf dus kon er heerlijk gefietst worden. Tijd om eens stil te staan bij de minst geliefde renner van het Tour 
for Lifepeloton: dit is een betweterige dame ergens uit Brabant. Deze dame fietst op een oude racefiets 
(overigens fietst ze prima) met een grote tas voorop het stuur met een fietskaart erop alsof ze samen met 
haar partner in twee dezelfde jassen de Drentse fietsvierdaagse fietst. Ook heeft ze geen normale 
fietsschoenen, maar fietst ze op sandalen. Ze vangt allemaal gesprekken op en mengt zich hier dan in met 
een ongevraagd advies, werkelijk bloedirritant. 
 
Op het eerste checkpunt, een oase met verse sportdrank, partjes sinaasappels, broodjes en snelle Jelles, 
hadden wij er na 2,5 uur al ruim 80 km opzitten. Daarna een paar klimmetjes en wegen die continu op en 
neer gingen. Gelukkig waren wij allemaal keurig op tijd binnen, om 16 uur, om nog even een lekker stukje te 
zwemmen in het Lac de Madine. 
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Etappe 7, 225 kilometer en 2200 hoogtemeters 
De één na laatste etappe is misschien wel de zwaarste van de hele Tour for life, 225 kilometer de gehele dag 
op en neer door de Franse en Belgische Ardennen. Men zegt wel eens dat het altijd regent in de Ardennen en 
dat klopte ook op deze dag. Gelukkig waren wij gesterkt door een verse kracht want vanwege de nieuwe 
betrekking in het onderwijs van onze Belg Gunter van Rompuy was het voor hem onmogelijk om een week vrij 
te krijgen en fietste hij alleen de laatste twee etappes. Omdat in de knie van Emiel een ontsteking dreigde te 
ontstaan had deze het advies gekregen om een etappe over te slaan zodat hij in ieder geval de laatste etappe 
wel mee kon fietsen. Gevolg was dus dat er wederom niet voltallig gefietst kon worden.  
 
Het was dus de eerste dag dat het regende en dat drukte toch wel de pret. Na een tijd van droogte is na de 
eerste regen het wegdek altijd extra glad zodat alleen de “Charly Gaul van de Kleistrjitte” in zijn element was. 
Voor diegenen die het niet weten, Charly Gaul, tourwinnaar in 1958 was in regen, sneeuw en andere 
apocalyptische weerskenmerken op zijn best en reed dan het peloton op minuten achterstand. Het was dus 
aardig opletten in de afdalingen, maar gelukkig is de schade beperkt gebleven tot één kleine schuiver van 
Albert en kon iedereen ’s avonds zonder kleerscheuren laven aan het bier en de barbecue wat op de slotavond 
een traditie is tijdens deTour for Life. 
  
Etappe 8, 110 en 1200 hoogtemeters 
Iedereen had zich verheugd op een beetje uitslapen, maar aangezien wij een plekje hadden aan het sanitaire 
blok werden wij gewekt door een paar lieden die om 5.30 uur op luide conversatie-toon aan het douchen 
waren. Na het laatste ontbijt geserveerd door Gerben en Jelle Jasper gingen wij als een speer richting de 
Cauberg waar onze families en vrienden ons zouden op te wachten, althans dat was ons beloofd. 
 
Tot een uur of 11 regende het, maar gelukkig was het op het eerste tussenpunt blijvend droog geworden zodat 
wij daar droge kleren aan konden trekken. Nog 50 kilometer peddelen voor wij aankwamen in de fietshoofdstad 
van Nederland, Valkenburg. Bij het Amstel Goldrace Experience was het een drukte van belang en was het 
wachten tot alle ploegen hier aan kwamen. De apotheose was om per ploeg de Cauberg omhoog te fietsen om 
daarna onze families en vrienden huilend in de armen te vallen. Het thuisfront had mooie t-shirts aan en 
prachtige spandoeken gemaakt, GRUTSK!  
 
Bovenop de Cauberg eindigde dus ons project waaraan wij een kleine twee jaar hadden gewerkt. Gelukkig 
hadden wij nog een opruim- en bijkommaandag op het programma, maar daarna was het toch echt voorbij. 
Een aantal renners en begeleiders waren bovenop die Cauberg nog steeds enthousiast en hebben bovenop de 
Cauberg alweer de kiem gelegd voor de Tour for Life in 2015. 
 
Wij willen bij dezen nogmaals iedereen heel erg bedanken die op wat voor manier dan ook aan het welslagen 
van dit project!   
  
Team Friesland4life: 
Bonno Duhoux 
Sven Deinum  
Albert Koster 
Gunter van Rompaey 
Freddy Venema 
Emiel de Vlas 
Laurens van der Werf 
Arjen Wielinga 
Koen Wielinga 
 
Ploegleiders: Theo van de Werf, Henk Wielinga, Gerben Jzn Dijkstra en Jelle Jasper Jzn Tadema 
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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 
 



 

Nieuws van Pleatslik Belang 
 
Pleatslik Belang is voornemens 
om in oktober middles 
automatisch incasso de 
contributievan 2013 af te schrijven.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Collecte KWF Kankerbestrijding 2013 
 
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft  
€ 1079,70 opgebracht. Met het geld dat de 
collectanten hebben opgehaald, blijft KWF 
Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, 
meer genezing en een betere kwaliteit van leven. 
Tachtig procent van de opbrengsten wordt besteed 
aan onafhankelijk onderzoek. KWF Kankerbestrijding 
krijgt daarvoor geen subsidie van de overheid. 
 
Samen met patiënten, onderzoekers, artsen, 
donateurs en vrijwilligers voeren wij de strijd tegen 
kanker. Ondanks de resultaten hebben wij nog een 
lange weg te gaan, want helaas overlijden er nog 
jaarlijks 38.000 mensen aan kanker. 
 
Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds 
heel hard nodig. Maar zonder geld geen onderzoek!  
 
Wie de collectant heeft gemist, kan alsnog een gift 
overmaken op giro 26000 t..n.v. KWF 
Kankerbestrijding in Amsterdam. 
 
De KWF-afdeling Wergea dankt iedereen voor zijn of 
haar bijdrage. 
 
Maria de Geest 
Gé Strampel 

 

 

SPORTCOLUMN 
 
De totale mens! 
 
Der binne misken dy geane nei in toanielstik ta, in 
klucht bygelyks, om ris lekker te laitsjen. Der binne 
ek minsken dy geane nei de theaterrevue fan André 
van Duin of Teake van der Meer. As se mar laitsje 
kinne, en dat is yn dizze barre tiden fan recessie net 
ferkeard. Sommigen meitsje in praatsje mei in 
doarpsgenoat om`t dy sokke moaie ferhalen of 
moppen hat. 
 
Ik moat jim sizze dat ik it measte laitsje om ús 
bondscoach: de rju eale Louis van Gaal.  
De lêste kear hie der it oer ‘de totale mens’, dat wie 
tige wichtich yn de topsport: net útgean fan allinne 
mar technyske en taktyske aspekten mar ‘de totale 
mens’. 
 

 
Hy brocht dat wat frjemd yn de praktyk: Wesley 
Sneijder waard de grûn ynboard en hy sei dat it 
trainer wêzen fan it Nederlânske team in offer wie. 
No ja hij bart in miljoentsje en dêr komme de 
bonussen noch oerhinne, mar lykwols hy brocht in 
offer as heechste man fan de fuotbalpiramide oan it 
Nederlânske folk troch de 11 bêsten fan dit lân te 
trainen en coachen. Jo komme net wer by. 
 
Ik skriuw dizze column op 15 septimber. De dei nei it 
fantastyske wetterwille wykein yn Warten. Dat wie fan 
bestjoer en frijwilligers ek topsport!  
15 septimber. Dus ik wit net hoe`t dêr by Heerenveen 
– Cambuur ôfrûn is. De beide klups dogge it 
geweldich, by de Sc Heerenveen waait mei dhr. 
Sporre bestjoerlik in frisse wyn, en ik tink dat 
Cambuur mei Lodeweges de goeie trainer keazen hat. 
Beide manne geane yn ferskate funksjes út fan de 
totale klup, c.q. team: we moatte it mei-inoar dwaan. 
Lokkich is de hannel einliken dien en kinne der gjin 
spilers mear ferkocht of kocht wurde. In skandaal! Op 
1 augustus moat dat stopje, mar ja de oaljemannen 
sille wol oars beslisse. 
Gareth Bale gong yn de lêste wike foar 100 miljoen 
nei Real Madrid. 
 
Ik ha it ien kear meimakke dat in kuorballer in pear 
skuon oanbean krige en ik leau dat der in spits yn 
Wergea is dy`t ek ien kear in hiele outfit oanbean is. 
Goeie silers krije wolris in nij túch, en ik ha ea in 
riderspak krigen foar de hynderkoersen. 
100 miljoen Europeesk jild foar in fuotballer yn tsjinst 
fan in Spaanske bank, no ja de ‘totale mens’ sille we 
mar sizze. 
 
Yn de Ingelske tabloids wurdt byhâlden wat de man 
per minút fertsjinnet sûnt dy lêste moandei fan 
augustus. En se jouwe dan foarbylden wat de man 
dan allegearre keapje kin.  
Nei ien oere in nije fyts, nei in dei in nije auto, nei in 
moanne kin hy alle grûn fan Grut Palma keapje en ek 
noch soarchje dat it fytspaad fan de Grousterdyk oan 
Warten ta giet. 
 
De heit fan Labyad it jeugdtalint fan PSV ferkocht syn 
soan fan 18 foarich jier yn it ramt fan de totale mens 
oan in klup yn Portugal en barde foar de tuskenhannel 
2 miljoen. Sytse de Groot hat it der oer om fan de kij 
oer te stappen op fuotballers.  
 
Der is noch jild genôch yn `e wrâld want ik lies krekt 
yn myn ‘Paardesport’ dat der in keppel jaarlingen 
ferkocht binne (1 jier âld dus) foar sawat 200.000 
Euro. 
Ik woe noch graach ris in hurddraver keapje mar dat 
kin allinne as myn roman: ‘MELODIE van een EILAND’ 
de winkel útfljocht: fanôf moandei 7 oktober. 
Louis van Gaal soe wol sizze: Dreamen hearre ek by 
de totale mens. 

 
Jappie Kooistra 
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Famyljeberjocht 
 
Op acht juny 2013 is Cornelia Meinderts-Goes (Corrie) ferstoarn yn it hospice fan it Hearrenfean, wêr’t sy sa 
leafdefol opnommen wie. Wy as bern wolle elkenien betankje foar it besykjen fan ús mem, foar de prachtige 
blommen en de waarme attinsjes yn de tiid dat sy siik wie. Ek nei har ferstjerren wie de belangstelling geweldich. 
Wy wolle graach fan dit skriuwen gebrûk meitsje om alle lidmaatskippen op te sizzen. 
 
Ut namme fan ‘e famylje, 
Wilma Meinderts 

Korenfestival in Wergea 
 
Op zondagmiddag 3 november vindt in de 
Bidler het eerste Wergeaster korenfestival 
plaats. Vier koren uit de omgeving zullen acte 
de présence geven: kinderkoor Sjong!, pop- en 
musicalkoor Sawat Suver, Vocalgroup Stim en 
Popkoor Wergea. 
 
Jong, gedreven en enthousiast. Dat is 
Kinderkoor Sjong! Het Wergearster Kinderkoor 
o.l.v. Sander zingt een Engels- en 
Nederlandstalig repertoire met vrolijke liedjes. 
Er gaat iets bijzonders gebeuren: Sjong! gaat 
samen met het kinderkoor uit Akkrum een 
optreden geven. Dat wil je niet missen! 
 
Pop- en musicalkoor Sawat Suver bestaat uit 
20 dames uit de regio 
Wytgaard/Wirdum/Wergea en staat onder 
leiding van dirigente Klaske Deinum. Plezier in 
zingen staat voorop met een breed repertoire 
uit de pop- en musicalgeschiedenis. 
 
STIM is een vocal group, die in close harmony 
stijl zingt. De groep, onder leiding van dirigent 
Titus Steegstra, bestaat uit twaalf ervaren 
zangers uit Friesland. Zes vrouwen en zes 
mannen, drie van elke stemsoort; sopraan, alt, 
tenor en bas. Er wordt a capella gezongen, 
maar ook met pianobegeleiding. Het repertoire 
bestaat uit vocale, meerstemmige 
arrangementen van bekende en minder 
bekende liedjes uit de schatkamer van de lichte 
en klassieke muziek. 
 
Popkoor Wergea is gestart in april 2012 en 
staat o.l.v. Sander Metz en Reinout Weima. In 
korte tijd is er een flink repertoire opgebouwd 
met nummers van o.a. Beatles, Prince en 
Adèle. Inmiddels heeft het bijna 40-koppige 
koor er al een aantal mooie optredens opzitten 
op o.a. Lokaal Vocaal en de Stipelrûnte. 
 

 

Zondag 3 november 2013 

De Bidler 

14.30u (zaal open: 14.00u) 

Vrij entree (melkbus aanwezig) 

 

 
 
Pauline Cornelisse, 25 oktober in de Bidler  
Het is de Kulturele Kommisje Wergea gelukt om Paulien 
Cornelisse naar Wergea te halen. Ze is op dit moment al druk 
bezig met de  try-outs van haar nieuwe cabaretvoorstelling 
'Maar Ondertussen'. Na haar optreden in Wergea gaat haar 
voorstelling 4 dagen later officieel in première in de Kleine 
Komedie in Amsterdam. 
 

 
 
Wie is Pauline Cornelisse 
Velen van u kennen haar natuurlijk al. Is het niet uit haar 
voorgaande cabaret programma ’s als ‘Maar ondertussen’ en 
‘Hallo Aarde’, dan is het wel uit het tv programma ´DE WERELD 
DRAAIT DOOR´. En als finalist van ´WIE IS DE MOL´. 
Schrijven doet Pauline ook. ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ en 
in 2012 verscheen ‘En dan nog iets’, het vervolg op het eerste 
boek. In de herfst van 2010 won Paulien de Neerlands Hoop, 
een prijs voor de meest veelbelovende theatermaker met het 
grootste toekomstperspectief. De jury schreef: “(…) zij is 
tegendraads en vernieuwend en heeft een verrassend originele 
geest, waaruit eigenzinnige humor rond taal en bizarre 
vondsten ontspruiten en waarmee zij een zaal anderhalf uur 
weet te boeien en te vermaken.” 
 
Pauline Cornelisse, 25 oktober in de Bidler in Wergea 
Aanvang 20.00 uur. 
Kosten 15 Euro. Kaarten te bestellen op de site 
www.kulturelekommisjewergea.nl  
of via telefoonnummer (058) 255 23 42. 
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STICHTING WURKGROEP WERREGEA ALD-WERGEA NIJ 
 
Tentoanstelling 
 
Op sneon 5 en snein 6 oktober hâldt de Wurkgroep in 
tentoanstelling yn de Bidler.  
 
De útstalling is wat oars as oars dizze kear: 

1. Foar it grutste part binne der groepsfoto’s fan nei 1945, dêr’t wy graach de nammen by fine wolle. Graach 
mei jimme help. By elke foto leit in list wêr’t dy nammen op ynfold wurde kinne. 

2. Op it toaniel hawwe wy noch wat aardichheden útstald, dy‘t yn de rin fan de jierren by ús brocht binne. 
3. Op it balkon is in trochrinnende foarstelling te besjen fan sa’n 75 foto’s (± 45 minuten) 
4. Der is in sitsje by de bar om efkes by te kommen fan alle ynspanningen, en foar in kopke tee of kofje of wat 

oars (foar eigen rekken). 
 
De tagong is frij, mar wy ha in bus by de doar foar in frijwillige bijdrage foar it bestriden fan de ûnkosten en foar it 
stypjen fan ús wurk foar Wergea 
 
Wy binne iepen op: 

- sneon 5 oktober fan 13.30 - 20.00 oere 
- snein  6 oktober fan 11.00 - 17.00 oere 

 
Oant sjen op 5 en 6 oktober. 
 
Ut namme fan de wurkgroep, 
Rinze Visser, 

skriuwer 

 

Brandwonden zijn de meest ernstige verwondingen die bestaan. Wij zetten ons actief in 
om brandwonden te voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een 
absoluut minimum te beperken. Daarom zet de Nederlandse Brandwonden zich in op 3 
gebieden met sterke ambities: 
Bevorderen van: 
1. preventie van brand en brandwonden. In Nederland woon, werk en leef je veilig     
met een minimumrisico op brand(wonden) letsel.  
2. de kwaliteit van zorg aan mensen met brandwonden. Gericht op een snel en zo 
volledig mogelijk herstel. 
3. de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden, in de vorm van nazorg. 

Dit jaar komen de collectanten van 6 tot 12 oktober weer bij U aan de deur. Zij zijn de drijfveer om er weer een 
fantastisch collectejaar van te maken. Geeft U ook? 
 
Maaike Zwart - van der Wal 
Collecteorganisator 

 

SZDRNZLL   

Dit wykein fan 27,28 en 29 septimber hawwe wy ús iepeningswykein!  
Mei freed Tjeerd Abma, sneon coverband NOISE en 
sneins Wergeaster talinten: down, downie and the duckface.  
 
Yn dit bjusterbaarlike wykein kin eltsenien ek de ‘nije’ soos bewûnderje!  De hiele simmer binne wy mei tal fan 
frijwilligers dwaande west mei it opknappen fan de needste jeugdsoas fan ‘t noardelik healrûn. Via dizze wei wolle wy 
al ús frijwilligers noch ris ekstra bedanke foar harren ynset, it wie geweldich!   
 
What’s next? 11, 12 en 13 oktober ha we us jierlikse après ski wykein. De jurkjes wurde wer hiert, de pullen komme 
fan souder en de soos komt wer fol mei biertafels. It belooft wer in prachtich wykein te wurden!   
 
p.s. Net ferjitte! Hâld allegearre de site en de havensbank goed yn ‘e gaten foar de kaartferkeap fan Vangrail! Sy sille 
30 novimber it dak fan De Bidler der wer ôfspylje! 
 
See you @szdrnzll! Lekkâh! 
 
It szdrnzll bestjoer  
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info@bloembinderijwobbes.nl 

 
 
 
 
 

 
 

 

             Yoga-lesrooster bij BALA 
 
Maandag: 19.00—20.00  Meditatieve Hathayoga 
  20.30 —21.30 Meditatieve Hathayoga 
Dinsdag:  19.00—20.00  Chakrayoga 
  20.30—21.30  Meditatieve Hathayoga 
Woensdag:  20.30—21.30  Meditatieve Hathayoga 
Donderdag:   9.30—10.30    Meditatieve Hathayoga 
  19.00—20.15  Zwangerschapsyoga 
  20.30—21.30  Energieke Hathayoga (nieuw!) 
Vrijdag:  20.00—21.00   Klankreis (27 sept., 1 nov.,           
      13 dec. 2013 ) 
         
         Kijk voor meer info over de verschillende lessen op                
   www.balawergea.nl  

 
 

Wergea 
  Kleine Buren 11 

(yngong oan’e efterkant) 
www.balawergea.nl 
info@balawergea.nl 

06-41284993 
 

 



 

Berjocht 
 
Midden augustus is tijdens meerdaagse wedstrijden in 
Venlo Sander Terpstra uit Warstiens Nederlands 
juniorenkampioen zweefvliegen geworden. 
 
Door de juiste keuzes te maken wat termiek betreft, 
behaalde hij het kampioenschap. 
 
Sander, in grootse prestatie! 
 
Gefeliciteerd!  

Sander staat geheel links op de foto 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

”Neisimmerwille” 
 
It swimtrepke is it ôfrûne 
jier al aardich fersliten, 
want sawat de hiele 
simmer koe der, wat it 
waar en wettertemeratuur 
oanbelanget, swommen 
wurde. 
 
Ek yn septimber hiene we 
noch in waarme rite en koe 
der noch hearlik dobbere 
wurde, wylst de skaden 
alwer langer wurde. 
 
De fotos bin ynstjoerd 

troch Jan Mulder. 

 
 

 
 

 

Ut ‘e panne fan 
Marianne Sinnema 

 
Us mem Marianne, makke ‘gesondheitsbrij’ of 
pareltsjesbrij op ‘hoogtijdagen’. 
 
Sa’n ‘hoogtijdei’ wie it útfanhûzjen fan har 
suster Hil en sweager Geert út Dokkum. Ien 
kear yn it jier koe omke Geert syn brugge yn 
Dokkum efkes oan in oar oerlitte om op ’e Solex 
nei Wergea te riden om dêr in pear dagen te 
útfanhûzjen. Moarns sei mem tsjin my: “toe 
juh, helje do tante Hil efkes fan de bus dan ha 
ik de kofje klear. Mei alle leafde helle ik har fan 
de bus. In lyts parmantich wyfke da’t in moai 
huodsje op hie. ‘Gearmd’ rûnen we nei de 
Kleistrjitte 10, wêr’t mem mei de kofje klear 
siet. As omme Geert in oere letter arrivearre, 
hie tante Hil alle blommen fan mem al ûntdien 
fan deade bledsjes en blomkes. “Do moast der 
tsjin prate, Marjanne, dat fine se fijn”. As mem 
no noch libbe hie, dan hie se sein: “Ja, duhhh”. 
 
In fêst ûnderdiel op it menu wie 
‘gesondheitsbrij’. In mingsel fan baaisop, groat, 
rezinen en krinten. Hearlik! In oar fêst 
ûnderdiel, wêr’t ús mem ek ferneamd om wie, 
wie de bitterkoekjespudding. Ik fûn it 
ferskriklik…. 
 
Ik tink dat se it hiel gesellich hienen mei syn 
fjouweren want fêste prik wie dat omme Geert 
de lêste dei sei: “Hjoed is it galgemaal”. 
En nei in pear dagen stapte hy wer op de solex 
en brocht ik tante Hil wer nei de bus. 
 
Rimmy Tijsma-Sinnema 
 
100 gr groat (parelgort) 
1½ liter wetter 
2 dl. baaisop 
75 gr. krinten en/of rezinen 
75 gr. sûker 
 
Stroai it groat yn it siedende wetter en lit dit 
sachtsjes 2 oeren siede.  
Doch dan de baaisap, de krinten/resinen en de 
sûker der by en sied dit alles noch in ½ oere 
oant de sop dik mar floeiber is. 
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Hallo ouders/ verzorgers van kinderen in Wergea, 
 
Zoals velen van jullie wel weten is SISA gestopt met 
het opvangen van kinderen in de Pastorie. 
Per 1 juli heeft de kinderopvang Friesland dit officieel 
overgenomen. Wij zijn echter pas op 19 augustus 
begonnen met de opvang, wegens het opknappen van 
het pand. 
 
Er zijn vast ouders/ verzorgers die vragen hebben of 
gewoon graag eens een kijkje willen nemen in de 
Pastorie. 
Daarom wil ik jullie uitnodigen om op dinsdag 8 
oktober langs te komen. 
 
Jullie zijn van harte welkom tussen 9.00 en 17.00. 
 
Wanneer jullie graag contact willen hebben met mij, 
kunt u mij bereiken op; 
tel: 06-20748032 
mail: Punter@kinderopvangfriesland.nl  
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Vriendelijke groet, 
Bettie Punter 
  

Een datum om alvast te noteren: 10 november! 
 

 
 
Zondagmiddag 10 november verzamelt zich rond 16.00 uur een flink aantal van de onwaarschijnlijk grote 
hoeveelheid muzikanten die ons dorp rijk is op de bovenzaal van het café. En dat werd ook wel weer eens tijd. 
Onder het motto 'âlde shit en nije shit' worden nummers gespeeld van Chicago, Solution, Tower of Power, Focus, 
Janis Joplin, Allman Brothers en nog veel meer, maar ook vrij recent werk van o.a. Jamiroquai, Joss Stone, Amy 
Winehouse en Alain Clark. Dit zou wel eens een hele bijzondere middag kunnen worden! Veel meer informatie in het 
oktober nummer. 
  
Organisatie Swingcafé 

 

 
Woansdei 30 july yn ‘e fakânsje wiene wy 
55 jier troud. 
Sneon 31 aug. ha we dit jûns fierd yn de 
Bidler. 
 
De moaie kaarten en blommen mei de 
hertlike lokwinsken, had dizze dei ta in 
ûnferjitlike dei foar ús makke. 
 
Tige tank! 
 

Tjerk en Sjoukje 

Berjochten 

Verhuizing 
 
Mevrouw J. Rinzema-De Vries is verhuisd naar 
verzorgingshuis Parkhove. 
 
Oud adres: 
Kooistrawei 8 
9005 RE  WERGEA 
 
Nieuw adres: 
Achter de Hoven 268 
8933 CX  LEEUWARDEN 
 
Hiermee wordt bedankt voor alle lidmaatschappen. 
 
Bedankt voor de mooie tijd in de flat! 

 
Namens mevrouw J. Rinzema-De Vries, 
de kinderen fam. Rinzema 
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Wergeaster film op Omrop Fryslân 

 

 

 

Foarich jier maaie gong de film Merke Blues yn 
premjêre op in tige feestlike jûn yn de Bidler. 
Sa as jim witte is it in spylfilm dy’t troch 
wergeasters makke is. De film draaide al op 
tal plakken yn Fryslân, neist doarphuzen ek op 
festivals lykas Notfall, de Sneker Filmwinter en 
it iepeningsfestival fan it nije filmhûs Slieker. 
Earfol wie ek de útnoeging foar it European 
Minority Film Festival te Husum, Noard 
Dútslân. Hawar, we hiene de film best noch 
wat faker 'útsutelje' wollen mar de ûnderfining 
fan it meitsjen wie al goud wurdich en we 
binne der net by ynsketten. 

 
Mar no! Us film wurdt yn twa dielen op Omrop Fryslân fertoand en wol op: 
 

Sneon 5 oktober fan 18.20 oant 18.50  
Sneon 12 oktober fan 18.20 oant 18.50 
 
En sa as gebrûklik bij de Omrop wurdt it dan alle oeren herhelle, de hiele nacht troch. 
Ha jim de film noch net sjoen (hiel ûnwierskynlik...) of wolle jim him nochris sjen? (In stik wierskynliker…)  
Sit dan op tiid klear foar de tillevysje of stel de recorder yn. Aardige of minder aardige reaksjes kinne jim 
altyd stjoere nei merkeblues@gmail.com of twitter: MerkeBlues. De website is www.merkeblues.nl. 
 
In noflike oere tawinske! 
 
Boppeseal Movies Wergea, 

Frans, Jan, Rimmy 

Twirlteam De Kriich stopt 
 
Helaas heeft de vereniging De Kriich het besluit moeten 
nemen om te stoppen met het twirlteam. Het laatste jaar 
is het ledental drastisch afgenomen en verschillende 
manieren om leden te werven hebben helaas niets opgeleverd. 
Sinds de zomervakantie zijn er nog maar drie meisjes die deze 
sport uitoefenen en dat is te weinig om de kosten eruit te halen. 
 
Wij vinden dit wel heel jammer omdat het twirlteam altijd een 
belangrijk onderdeel van De Kriich was. Het team was actief 
bij het jaarlijks donateursconcert en zomerconcert maar 
presteerde ook niet onverdienstelijk op wedstrijden in het land 
van de NTSB (Nederlandse Twirl Sport Bond) . De twirlsters hebben daar verschillende prijzen 
gewonnen. 
 
Wij willen hierbij met name de trainster Beitske Zwerver bedanken voor haar inzet voor het twirlteam . 
Met haar inzet en enthousiasme heeft ze de twirlsters veel geleerd en de sport voor Wergea ontwikkeld. 
We vinden het jammer dat het nu zo eindigt en hopen dat het twirlen niet als sport in ons dorp 
verdwijnt en het binnen een aantal jaren hopelijk weer ontdekt wordt. 
 
Namens de Vereniging De Kriich, 
 

Jacoba Minkes en Petra Slaterus 
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Snein 4 augustus hiene we ús traditionele merke 
partij, de KNKB senioaren 1e klas frije formaasje, mei 
sponsors Vakgarage vd Zweep en Jelle Talsma 
autobedrijven. 
 
It wie in moaie sinneskyn dei! 
Dizze kear mei mar 17 partoer spitichernoch.  Wol in 
moaie keatsdei mei dizze kear 2 Wergeaster  partoer 
en Gerrit Groen mei 2 net Wergeasters. Sy foelen net 
yn’e prizen, de folgjende partoeren wol; 
1e Simon Zijlstra (Easterlittens), Erik Haitsma 
(Wommels) en Jouke Bosje (Ljouwert) 
2e Pieter Bakker (Ljouwert), Jacob Klaas Haitsma 
(Wommels) en Patrick Scheepstra (Franeker) 
3e Jelle Attema (Idsegahuizen), Michel vd Veen 
(Franeker) en Jelte Visser (Seisbierrum) 
Simon Zijlstra waard útroppen ta kening fan dizze 
partij. 
 

 
De blokjerinners! 

 

 
De winners! 

 
Meidielings: 
*wol eltsenien de wyt/swarte  KNKB shirts wer 
skjin ynleferje by Albertha, Gele Eker 20? 
 
Freed 23 augustus de Abe’s Timmer partij, 
sponsore troch Abe Kooistra’s timmer- en 
onderhoudsbedrijf. 
In prachtige simmerjûn! Dan is it hearlik om te 
keatsen en op it fjild te wêzen. 

Fansels waard der wer omraak striden om de prizen, 
mar ek de net priiswinners fertsjinne in dikke plûm! 
Want pake sei oltiten; sûnder ferliesers gjin winners! 
Kabouters: 5 partoer 
1e Chris vd Sluis en Milan Rietveld 
2e Jort Sinnema en Dyan Sinnema 
 
Welpen B: 10 partoer 
1e Rixt Roersma en Eke van Summeren 
2e Floris Sinnema en Lars Ypma 
3e Janny de Haan en Lisa Kok 
Ferliesersronde: 
1e Splinter Wobbes en Sanne de Jong 
2e Welmoed de Jong en Niels de Wit 
Welpen A: 6 partoer 
1e Jurre vd Meulen en Siska vd Sluis 
2e Roy vd Zweep en Dora Donderwinkel 
3e Wieger Krist en Hester Sinnema 
Pupillen B: 4 partoer 
1e Anniek Terpstra en Femke Roersma 
2e Xander Homsma, Iris Wijnand en Jorden Bonnema 
Pupillen A: 6 partoer 
1e Folkert Groen en Jeen Schilte 
2e Bram Paulusma en Rutmer Zwart 
3e Rik vd veen en Adne Jan Sinnema 
Skoaljeugd: 4 partoer 
1e Bote Groen en Sophie de Wit 
 
De sneons dêrop, 31 augustus, wie de Doarpspartij 
foar de bern. De Loek’s schilder partij, sponsore 
troch (jo riede it al) Loek’s schildersbedrijf. 
Alwer mooi waar derby en in protte minsken op it 
fjild. 
Der waard sportyf keatst en dat heard ek sa. 
Kabouters: 4 partoer 
1e Tijl van Summeren en Weal de Boer 
2e Jasper Nijenhuis en Milan Rietveld 

 
Welpen B: 10 partoer 
1e Thirza Hotsma en Jens Terpstra 
2e Welmoed de Jong en Chris vd Sluis 
3e Tycho Petersohn en Eke van Summeren 
Ferliesersronde: 
1e Lianne Postmus en Jilke Schilte 
2e Frank vd Meulen en Lisa Kok 
Welpen A: 8 partoer 
1e Jurre vd Meulen en Floris Sinnema 
2e Dora Donderwinkel en Siska vd Sluis 
 
Ferliesersronde: 
1e Jorne Nijenhuis en Hester Sinnema 
2e Sier vd Meulen en Markus Zuydendorp 
Pupillen B: 5 partoer 
1e Anne Marijke Stoker en Iris Wijnand 
2e Johannes vd Berg en Femke Roersma 
Pupillen A: 5 partoer 
1e Johan Hotsma en Jan de Boer 
2e Folkert Groen en Gerard Sinnema 
Skoaljeugd: 4 partoer 
1e Bote Groen, Kim vd Veen en Sophie de Wit 
2e Jinka Krist, Pieter Gerbens en Sjoukje Sinnema 
 
In dei letter, 1 september de doarpspartij foar de 
senioaren, mei sponsor Wietse en Jan Veenstra, 
rijdende winkels. 
Froeger in hiel barren, hast eltsenien die mei. 
Mar hjoed de dei is dat net mear sa, alhoewol we 
aardich minsken op de list hiene dit jier. 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

We wiene dan ek tige bliid mei alle dielnimmers en we 
ha in gesellige dei hant! Je ha miskien wat spierpine 
nei de tiid, mar dat hiene we der wol foar oer, is’t net 
sa? 
 
De útslach, mei moaie krânsen foar de de 1e priis 
winners!; 
Dames B: 4 partoer 
1e Jildou Kamsma en Anneke vd Zweep 
2e Trees Ypma en Gerlinda de Vries 
Dames A: 4 partoer 
1e Rixt Sinnema, Sjoukje Kalsbeek en Rommy van 
Lingen 
2e Sietie Sinnema. Petra Baarsma en Hieke de Boer 
Heren B: 4 partoer 
1e Bareld Mud, Maickel vd West en Frans Slaterus 
2e René Krist, Henk Ypma en Marcel van Summeren 
Heren A: 3 partoer 
1e Gerrit Groen, Sjoerd Jan Terpstra en Jan de Boer 
 
It keatsseizoen sit der wer op. Wy wolle eltsenien dy’t 
ús op wat war wize dan ek, holpen hat, tige tank 
sizze! Want sûnder frywilligers en stipers rêde wy it 
echt net! 
Fansels ha we yn desimber noch de slotmiddei mei 
films foar de bern yn jeugdsoos SZDRNZLL. Hjir oer 
letter mear.  
 
Oant sjen,  Keatsbestjoer  kv ’t Oosten 
 

 
 

 
Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Warga 
Datum: donderdag 3 oktober 2013 
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: kantine sportveld Warga 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Vaststelling notulen vorige algemene 

ledenvergadering 
4. Jaarverslag van het bestuur 
5. Financieel verslag 2012-2013 
6. Begroting 2013-2014 
7. Verslag kascommissie jaarcijfers 2012-2013 
8. Goedkeuring balans 2012-2013 en de daarbij 

behorende toelichting 
9. Benoeming nieuw kascommissielid. (Aftredend 

Aukje Braams) 
10. Stand van zaken jeugdvoetbal 
11. Vrijwilligers 
12. Wat verder ter tafel komt 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
 

 
 

Sneinskoalle wergea 
 

 
 

Kom bij ons in de kring! 

 
Kom bij ons in de kring om samen te: 
 

- Luisteren naar verhalen 
- Zingen 
- Knutselen 

 
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Het is in de Frissel, Kerkbuurt 10. 
 
We beginnen op 6 oktober, 10.00 uur, iedereen is 
deze eerste keer welkom, dus ook ouders, 
broertjes,zusjes, vriendjes en vriendinnetjes. 
 
De volgende sneinskoalleuurtjes zijn op : 

 20 oktober 
 3 november, gezinsviering in   

Doopsgezinde kerk Grou, 10.00 uur                     
 17 november    
 1 december  
 15 december  
 22 december 
 25 december,  Kerstfeest 19.00 uur 

 
TOT ZIENS! 
 
Jantsje Huizinga (058) 255 20 14 
Jeltsje Kooistra   (058) 255 12 92 
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Nieuwsbericht 
 
Rabobank verplaatst geldautomaat 
Na zorgvuldige afweging heeft Rabobank 
Leeuwarden-Noordwest Friesland besloten de 
geldautomaat aan de Kerkbuurt 4 in Wergea 
per 17 oktober 2013 te verplaatsen.  
 
Strenge beveiligingseisen 
Deze verandering is nodig omdat de 
beveiligingseisen voor onbeperkt toegankelijke 
geldautomaten (in buitenmuren of zelfstandige 
units) steeds strenger worden. In de huidige 
situatie is servicing van de geldautomaat door 
een extern bedrijf niet meer mogelijk. En kan 
de Rabobank niet meer garant staan voor de 
veiligheid van klanten en omwonenden. Ook 
speelt het toenemende vandalisme een rol.  
Omdat veiligheid bij de Rabobank voorop staat, 
is besloten op zoek te gaan naar alternatieve 
publieke ruimtes waar toezicht is.  
 
Nieuwe locatie 
In Wergea is deze ruimte in principe gevonden 
en is de bank in gesprek met een lokale 
ondernemer waar zij een zogenoemde ‘instore-
geldautomaat’ plaatst.  
 
Wat er verandert 
Omdat de nieuwe geldautomaat nog niet in 
werking is op het moment dat de automaat aan 
de Kerkbuurt wordt verwijderd, verwijst de 
bank klanten tijdelijk naar haar geldautomaat 
in Leeuwarden (Zuiderburen). De bank hoopt 
uiteraard overeenstemming te bereiken met de 
ondernemer, zodat klanten ook in de toekomst 
ter plaatse bij een Rabobank geldautomaat 
terecht kunnen. De enige verandering is in dat 
geval dat de geldautomaat alleen beschikbaar 
is gedurende de openingstijden die de lokale 
ondernemer hanteert. 
 
De Rabobank vraagt begrip voor het tijdelijke 
ongemak. 

 

Colofon 
 

September 2013, 53e jaargang nr. 9.  

 

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 

25 oktober 2013. 

Kopij uiterlijk 14 oktober a.s. 
inleveren! 
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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!   
 
 



 

 
  

Dorpsagenda 
 
29.09.2013  
09.00 uur - 09.10 uur  

Puzzeltocht WWS Oanlisplakken Reinder en 
Janny  

03.10.2013  
17.30 uur  

Oupapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

03.10.2013  
20.00 uur  

Jaarvergadering V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

04.10.2013  
19.30 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

05.10.2013 - 
06.10.2013  

Tentoonstelling Werregea Ald -Wergea Nij De Bidler  

05.10.2013  
19.30 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

06.10.2013  
08.20 uur  

Vereniging zeilen WWS Passanten steiger  

14.10.2013  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

14.10.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu met weerman Hans Louwsma Us Doarpshûs  

16.10.2013  
19.30 uur  

Pleatslik Belang vergadering Us Doarpshûs  

19.10.2013  ANBO Boarnsterhim, Concert van de Oldehovekapel De Bidler  
19.10.2013  
19.30 uur  

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

25.10.2013  
20.00 uur  

KKW Cabaret Paulien Cornelisse De Bidler  

26.10.2013  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

31.10.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

03.11.2013  Concert Popkoor De Bidler  
09.11.2013  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers  ̀ Café Lands Welvaren  

10.11.2013  
16.00 uur  

Swing Café Café Lands Welvaren  

11.11.2013  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

11.11.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu Mevr. Bartel reisverhaal met 
sledehonden 

Waterlelie Warten  

13.11.2013  
19.30 uur  

Pleatslik Belang vergadering Us Doarpshûs  

15.11.2013  
19.30 uur  

Parochie avond Us Doarpshûs  

17.11.2013  
16.00 uur  

Neisit meiwurkers Sywart de soap Café Lands Welvaren  

18.11.2013  
20.00 uur  

Najaars vergadering Pleatslijk Belang Café Lands Welvaren  

22.11.2013  
19.45 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

22.11.2013 - 
23.11.2013  
20.00 uur  

Ienakters Alderein Toanielferiening Halbertsma De Bidler  

23.11.2013  
19.30 uur  

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

 

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

 A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=22:doopgezinde-kerk-qde-frisselq
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http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=5:us-doarpshus
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1015:pleatslik-belang-vergadering
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http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=2:de-bidler
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=981:schutjassen-v-v-warga
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=8:kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1000:kkw-cabaret-paulien-cornelisse
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=2:de-bidler
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1027:klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=3:cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=909:oudpapier-vvwarga-de-twamester
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=18:gehele-dorp
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=945:consert-popkoor
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=2:de-bidler
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1028:klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=3:cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=982:swing-cafe
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=3:cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1005:schrijfavond-amnesty-international
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=22:doopgezinde-kerk-qde-frisselq
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=895:vrouwen-van-nu-mevr-bartel-reisverhaal-met-sledehonden
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=895:vrouwen-van-nu-mevr-bartel-reisverhaal-met-sledehonden
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=11:waterlelie-warten
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1016:pleatslik-belang-vergadering
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=5:us-doarpshus
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=983:parochie-avond
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=5:us-doarpshus
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1019:neisit-meiwurkers-sywart-de-soap
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=3:cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=1017:najaars-vergadering-pleatslijk-belang
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=3:cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=984:schutjassen-loterijclub-risico
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=3:cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=2:de-bidler
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=details&id=985:schutjassen-v-v-warga
http://www.wergea.com/joomla25/agenda?view=venueevents&id=8:kantine-vv-warga
mailto:dorpsagenda@wergea.com




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 
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! 
 
 
  

Kerkdiensten oktober 2013 

 
St Martinusparochie 
Zo. 6 okt. 10.00 uur Mariaviering in Wytgaard 
Zo. 13 okt. 10.00 uur com. S. Boukema 
Zo. 20 okt. 10.00 uur com. S. Boukema 
Zo. 27 okt. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
6 okt. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer-Tchiengang 
13 okt. 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Tchiengang 
    H.A. m.m.v. kinderkoor 
    ‘Sjong’ o.l.v. Sander Metz 
20 okt. 09.30 uur Warstiens ds. P. Dijkstra 
27 okt. 09.30 uur Reduzum ds. G. Knol 
 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
6 okt. 10.00 uur dienst in Holwerd 
13 okt. 10.00 uur ds. P. Lindeboom, 
  Doopdienst 
20 okt. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
27 okt. 10.00 uur Gastpredikant 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 6 okt. 09.30 uur ds. P. Beintema 
Zo. 13 okt. 11.00 uur ds. K. van Marrum 
Zo. 20 okt. 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip 
Zo. 27 okt. 09.30 uur mevr. M. Gort-Terpstra 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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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 
 
 
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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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 





Voor al uw binnen en buitenschilderwerk 
 

10% winterkor ng van oktober t/m maart 
 
 

‘s nachts schilderen:  
 Hee  u een klus waarbij haast geboden is? 

 Mogen u of uw medewerkers overdag niet gestoord worden? 

 Ontvangt u overdag klanten? 

 Moeten uw machines overdag draaien? 

 

 
LOEK’S SCHILDERSBEDRIJF IS FLEXIBEL! 

 

 
Wij kunnen uw bedrijfspand ‘s nachts schilderen en zo in korte  jd 

uw pand opknappen en opleveren. 
 

LOEK’S SCHILDERSBEDRIJF: Uw schilderwerk, onze passie! 
 
 
Ook voor: 
 Houtrotrepara e. 
 Glasze en.  




