
    Maart 2013 Z@PP op Rigt  

Op Rigt Wiersma har Facebook stie in pear wike lyn dat sy in span-
nend aventoer temjitte gong.  

Heech tiid dat wy hjir it fijne fan te witten komme. Dêrom geane wy nei 
Eagum; in bakje tee letter haw ik al in aardich idee fan har sprong yn it 
djippe krigen. Puberruil Z@PP is in programma dêrst in wykein lang ruile 
wurdst mei in oare puber. Do krijst om sa te sizzen it libben fan in oar dyst 
noch nea sjoen hast. Fan tefoaren witst ek net wêrst hinne giest en mei 
wa ast ruilest fan libben. Sterker noch, de kamerafrou en programmamak-
ker komme om dy op te heljen en yn de auto krijst it lêste kertier in blyn-
doek om!  

Dat alles wurdt fansels moai monteard en op ‘e nasjonale tillevyzje úts-
tjoerd. Ik freegje oan Rigt wat no presys in puber is. Even letter nei wat 
lûdop neitocht te hawwen komme we ta de konklúzje dat in puber fan ge-
drach feroaret. As ik oan har freegje oft sy ek feroare is yn gedrach: ‘Nee, 
net echt leau ik.’ Ek mei de senuwen like it wol ta te fallen as ik har sa 
hear. Op it lêst wie se wol wat nerveus mar wa soe dat net wêze.  

Rigt is telâne kaam yn Zoetermeer! Echt hiel oars as it middelpunt fan 
Fryslân. Se hat ruile mei in famke dat gek is op sjongen en dûnsjen en 
guon soene har al kenne omdat se wol faker op ‘e tv west hat.  

De Fryske taal wie fansels al in grut ferskil, mar dat is noch mar it 
begjin. Efter de skermen by in grutte lanlike musical en sels in ferske 
skriuwe en sjonge foar ûnder oare Ralf Mackenbach en Sieneke!  

It is better om net al tefolle te ferklappen, jo kinne better de ôflevering 
sjen. Behalve dat Rigt it echt hiel leuk fûn hat, en it dochs soms ek wol 
wat spannend fûn, koe se wol merke dat it foaral belangryk wie dat it goed 
op de kamera stean moast. Soms moast wat opnij opnaam wurde wylst it 
op de tv liket as giet it allegear fansels. Dan wie it suver aktearen.  

Undertusken stie it libben fan it thúsfront ek aardich op ‘e kop. Hjir krige 
Rigt dus neat fan mei omdat sy yn Zoetermeer siet. It famke dat normaal 
yn Zoetermeer wennet wie no in wykein by Wiebe, Franciske en Marrit. Ek 
hjir sieten de kamera’s jin boppe op ‘e noas. De fragen dy ‘t harren steld 
binne wiene fan it kaliber ‘dat freegje je dochs net?!’ Sa waard harren fre-
ge as se wat striebalen op de dyk dellizze woene en as der wat kij op de 
dyk stean mochten… Sy wiene dan ek bliid dat dy poespas oer wie.  

Sneon 16 novimber om 19.25 oere is dit grandioaze tv-debút fan ‘e 
famylje Wiersma (ned. 3 –KRO).  

Bedankt foar de tee Rigt

Jacoba  

Lekker sjonge op 3 novim-

ber  

Debat?  

Filmkafé Bagdad yn Us Dorpshûs  

Swingers blowe op'e boppeseal  

Gymnastiek is cool  

Berber giet fuort  

Ein oan twirljen  

Swiertekrêft  





 

  
 
 
 
 
 
 
 
Nieuws van Pleatslik Belang Wergea 
 

Uitnodiging 
 
U wordt van harte uitgenodigd de najaars-
vergadering bij te wonen op 
 25 november 2013 
 20.00 uur 
 `s Lands Welvaren 
 
Voorlopige agenda: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Verslag najaarsvergadering november 2012 
 
Pauze 
 
5. Zorgvoorzieningen in Wergea, een blik op de 
toekomst 
6. Sluiting 
 
Let wel: de vergadering is een week later dan 
oorspronkelijk gepland! 
 
De definitieve agenda zal te zijner tijd op 
www.wergea.com worden gepubliceerd, evenals de 
concrete invulling van het programma na de pauze. 
 
Namens Pleatslik Belang Wergea, 
Geert Nauta, secretaris. 
 
 

Nieuws van de gemeente 
Leeuwarden 
 
Debat over de nieuwe overheid in Wergea 
 
Hoe gaat de overheid om met nieuwe vormen van 
participatie, zoals eigen (groene) initiatieven vanuit 
de samenleving? Praat mee over de rol van de nieuwe 
overheid tijdens het debat op 5 november 2013 over 
het wijken- en dorpenbeleid in de Bidler te Wergea. 
Wat zijn de verschillen tussen de politieke partijen? 
Daar komt u achter als de politieke partijen met 
elkaar in debat gaan. U bent van harte welkom! 
 
Debat 
Wat zijn de overeenkomsten en waar liggen de 
verschillen tussen de politieke partijen? Daar komt u 
achter als de politieke partijen met elkaar in debat 
gaan! Aanvang: 19.00 tot 23.00 uur. Locatie: De 
Bidler, Kerkbuurt 2 in Wergea. U bent van harte 
welkom. 
 
 

Verkiezingen 
Op 13 november 2013 kunt u naar de stembus en 
kiest u de leden van de nieuwe gemeenteraad. De 
verkiezingen zijn eerder dan u gewend bent, omdat 
de gemeente Leeuwarden en een deel van de 
gemeente Boarnsterhim samen een nieuwe gemeente 
Leeuwarden gaan vormen. U maakt op de 
verkiezingsdag het verschil door naar de stembus te 
gaan. Laat uw kans om invloed uit te oefenen niet 
liggen. Stem daarom op 13-11-13. 
 
 
 

 
 Vacature 

 
Stichting WYW (Wurkgroep Ynternet 

Wergea) zoekt medewerker. 
 
De stichting WYW verzorgt in Wergea een 
wifi verbinding en beheert de websites 
www.wergea.com en www.wergea.nl. De 
medewerkers van de stichting zijn allen 
vrijwilligers. 
 
Voor het onderdeel wifi zoeken wij een 
enthousiaste medewerker die kan helpen bij 
het instellen en ondersteunen van een 
(5GHz) netwerk. 
 
Wij vragen van de nieuwe medewerker enige 
kennis van netwerktopologie en van 
routerconfiguraties. 
 
Wij bieden samenwerking met een prettige 
club digitaal ingestelde Wergeasters en de 
mogelijkheid om kennis op bovengenoemde 
gebieden uit te breiden. 
 
Voor vakinhoudelijke informatie kunt u 
terecht bij Gerrit Brouwer (telefoon 255 30 
36, mail info@compjoeterservice.nl). 
 
Wij hopen uw aanmelding te ontvangen via 
info@wergea.com. 

Jeften 
 
In dûbeltsje tusken de sinten  
€   200,--; N. de J. 
€     25,--; R. en D. N.; T.F.eo.; J.M.; 
€     20,--; E.H.-de B.; 
€     15,--; F.F.eo.; 
€     10,--; J.P.eo.; 
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  Baba goes: 
 
No goeie, minsken fan Wergea!! 
 
Dit jier stiet “het Glazen Huis” fan “Serious Request” yn de stêd fan 
Ljouwert. Yn oparbeidzjen mei it Reade Krús, wolle se dit jier jild 
ynsammelje om bernestjerte tsjin te gean, wat it gefolch is fan 
diaree en útdroegjen. Dit soe anno 2013 ek net mear kinne moatte yn “ús nijmoadrige wrâld” en elts bern wat 
der noch oan stjert is 1 tefolle! 
 
Der binne al ferskate aksjes op touw setten yn hiel Nederlân en ek yn Fryslân sjitte der prachtige aksjes út de 
grûn! Ek ik, Jeroen ”Baba” Wijnand, wol in stientsje hjir oan bydrage en doch dat tegearre mei de froulju fan 
“Friese Rokjes”.* 
Wij ferkeapje al sûnt augustus op alderhande eveneminten yn Fryslân it saneamde Frysk Spraakwetter” (fleskes 
mei wetter mei in spesjaal etiket) en der binne al in moai protte fleskes oan de man brocht. 
Wêr’t we te finen binne, kinne jo sjen op ús Facebookside/ Frysk Spraakwetter. (en efkes “Like” fansels!!)  
It soe moai wêze jo earne te treffen, sadat je sa’n hearlik helder fleske Frysk Spraakwetter keapje kinne foar 
€2.- it stik. Dit helpt jo fan de toarst ôf en jo stipje it sa wichtige wurk fan it Reade Krús!! Alles wat we ophelje 
is fansels meinommen, mar it bedrach wêr ‘t we nei stribje is €10.000. en... we bin al in moai ein op wei! 
 
En spesjaal foar dizze aksje ha ik in ferske skreaun, mei de wol hiel tapaslike titel: “Spraakwetter”  
It nûmer is 6 oktober opnaam yn in studio yn Mitselwier en it is fuort grut oanpakt; neist de Babalive-band, 
wiene der ferskate koaren mei in tal bekende Friezen, it “Popkoar Wergea” en guon bern fan Bernekoar “Sjong”. 
It wie al mei al in prachtige dei mei in hiel protte minsken byelkoar. 
Om ‘t de oanwêzigen te fersjen fan in hapke en in drankje  wolle we noch efkes Bakker Teije de Boer tank sizze 
foar de broadsjes en sûkerbôle én kafee “it Mountsje” út Sumar foar it Bier en frisdrinken. It wie tige yn oarder! 
Om ‘t de kantine fan de studio sa ‘n kloft minsken net oan koe, hiene we de beskikking oer de toerbus fan 
Freezeforze, dy ‘t him tige goed liende foar dizze kantinefunksje dizze dei. Ek dêrfoar dank! 
 
Der is ek in klip by makke en op dit momint fan skriuwen wurdt dizze bysûndere cd-single perst en giet 
ynkoarten yn de ferkeap…en is no al te keap by ús! 
 
Neist “Spraakwetter” ha ik noch in nûmer opnaam en stiet as in soarte fan “bonustrack” op CD-single. It is in 
nûmer wat ik skreaun ha foar in famke út Warten, dy ‘t mear yn it Sikehûs is as thús. 
De klip dy ‘t opnommen op dizze bjusterbaarlike opnamedei is ek te finen op Youtube, ferskate (social) media 
en op in tal websites! 
 
“Spraakwetter” hie har primeur op woansdei  23 oktober, by Omrop Fryslân yn it programma Noardewyn by 
Willem “Wâldpyk” de Vries. Tal fan artysten/koarleden dy ‘t  ek op de CD steane ha it nûmer “live” mei my spile 
yn de ferneamde Noardewyn-studio, wêr ‘t al wrâldferneamde artysten harren keunsten fertoand en hearre 
litten ha, sa as lêstlyn “The Dublinners”. 
 
As it “Glazen Huis” yn Ljouwert syn plak fûn hat sille we it opgarre bedrach dêr oanbiede. En we wolle fansels ek 
ús nûmer spylje. Der binne kontakten mei de organisaasje fan “Serious Request”, dat it moat slagje! 
 
Ek wurde we sponsere troch in tal bedriuwen om dit projekt slagje te litten, mar der kin fansels mear by. 
Wolle jo ek stipje, nim dan efkes kontakt op mei my.  it is dochs wichtich om dit goeie doel te steunen. As net?  
Ek is it mooglik om de Fryske Spraakwetter–fleskes te bestellen, bygelyks foar in bedriuw as foar dysels..dat kin 
per 50 stiks. 
 
No sa, dat wie efkes in berjocht fan my; ik hoopje noch in hiel soart jild op te helje en hoop ek op de steun fan 
Wergea! 
Hjirby ek wat foto’s (sjoch middenside) fan û.o. ús eigen Wergeaster koaren, die it hartstikke moai dien ha en 
dy’t ik ek hiel tankber bin.... in moaie gearwurking tocht ik sa! Ik lit jim witte wat wy yn desimber ophelle ha 
foar Serious Request. 
 
De groetnis en ek út namme fan De Friese Rokjes, 
Jeroen “Baba” Wijnand 
Foar ynfo, stypjen as spraakwetterfleskes, skilje gerust efkes! Til: 06-15399954 
 
* www.frieserokjes.nl is een onderdeel van www.verrassendleuk.nl. Met de Friese rokjes bezoeken wij Friese 
evenementen, markten en festivals en nemen wij deel aan initiatieven die ons aanspreken. Ook zijn wij actief 
via met name Facebook. Per verkocht rokje doneren wij € 1,00 aan een gezinshuis waar zes weesmeisjes wonen 
in Chitagong (Bangladesh). Dit is een project van stichting Bouwen aan Bangladesh (www.stichtingbab.nl). Op 
deze manier hopen wij een eerlijke prijs te betalen voor de rokjes, die geproduceerd worden in de Bengaalse 
textiel industrie in Azië. 
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En hij stortte ter aarde… 

Vol jeugdig elan was hij die morgen al vroeg op pad 
gegaan. Voorzien van identiteitsbewijs, ov-chipkaart, 
verzekeringspas, bewijs van goed gedrag en nog zo 
het een en ander, wachtte hij nu welgemoed bij de 
bushalte op het voertuig van Arriva dat weldra vanuit 
oostelijke richting aan de einder zou opdoemen. 
Voornoemde vervoersmaatschappij onderhoudt 
namelijk een voortreffelijke lijndienst tussen de 
nederzettingen ten plattelande en de Friese 
hoofdstad. Met name de frequentie, waarmee haar 
omnibussen het dorp W. aandoen, mag er zijn. Had 
hij deze bus van 8.35 uur gemist, zo was de volgende 
immers al te 15.00 ’s middags tot zijn beschikking 
geweest. Een tijdsspanne van ruim 6 uur weliswaar, 
doch een kniesoor die zich hierover druk zou maken. 
Al mijmerend prees hij aldus de zegeningen van het 
Friese openbaar vervoer in het algemeen en de 
verbindingen van en naar het dorp W. in het 
bijzonder. Kortom, hij voelde zich een bevoorrecht 
mens. 
 
Eenmaal in Leeuwarden zette hij koers naar het 
centrum, dat er op dit matineuze tijdstip nog stil en 
verlaten bij lag. Op de Nieuwestad viel hij ten prooi 
aan een lichte aarzeling. Zou hij, om Leeuwarden-
Noord te bereiken, de westelijke aanvliegroute nemen 
via de Troelstraweg of de oostelijke langs Prinsentuin 
en Rengerslaan? De eerste was de kortste, de tweede 
het gezelligst. Hij koos voor de laatste. Met groot 
gemak werd de aloude terp bij de Grote Kerkstraat 
beklommen, en ook de afdaling via Perkswaltje en 
Prinsentuin leverde geen noemenswaardige 
hindernissen op.Via de Noorderbrug bereikte hij 
vervolgens de Spanjaardslaan, die fraaie boulevard, 
hoofdzakelijk bewoond door de meer dan gegoede 
burgerij. 
 
Halverwege de Rengerslaan sloeg de vermoeidheid in 
alle hevigheid toe. Zijn forse, lenige pas maakte 
plaats voor een slepende tred, de techniek van 
voortbewegen liet hem in de steek. Nu was hij 
aangewezen op inzet en wilskracht, eigenschappen, 
die hij alleen maar kende van horen en zeggen. Ter 
hoogte van Hogeschool Stenden zonk de moed hem 
echter in de schoenen. Borden en pijlen verwezen 
naar een royale wegomlegging, een hindernis, 
waarvoor hij niet alleen zijn laatste reserves diende 
aan te spreken maar die hem ook verder van zijn 
einddoel zou verwijderen. Indachtig de woorden van 
Shakespeare ‘Nooit komen rampen eenzaam als 
verspieders’, worstelde hij zich vervolgens langs 
opgebroken asfalt, afzettingen zonder ogenschijnlijk 
enig nut, verfomfaaide bulten zand en passeerde hij, 
ten langen leste, een soort onherbergzaam uitziend 
niemandsland waarop verwilderd struikgewas en 
sinister ogende basaltblokken om de voorrang 
streden. Hij vatte weer moed toen op enige afstand 
de spitse contouren van de Adelaarskerk zichtbaar 
werden. Nog een paar honderd meter en hij zou aan 
de Jokse arriveren, het eindpunt van zijn barre 
pelgrimage.  

 

Dit nu bleek een ijdel verlangen. Een combinatie van 
overmoed, uitputting en onachtzaamheid deed hem 
struikelen bij de afstap van het trottoir, waarna de 
zwaartekracht van de aarde in volle hevigheid vat op 
hem kreeg. Temidden van een struis bloemen voor de 
gastvrouw, een stangloze bril en een, zij het geringe, 
plas bloed lag hij daar uitgeteld op de keien. 
Eenzaam, maar niet alleen. ‘Binne jou fallen’, vroeg 
een doordringende stem die hoorde bij een dame van 
onmiskenbaar Leeuwarder makelij. Hij kon het niet 
ontkennen. Wel vroeg hij: ‘Kunt u misschien op dit 
adres aan de Jokse laten weten dat hun bezoek ter 
aarde is gestort en onmachtig is hen te bezoeken?’ 
‘Nee,’ kwam het botte antwoord, ‘dat hew ik niet an 
tyd. Ik mut su naar myn werk.’ Een vriendelijk, 
behulpzaam meisje, dus duidelijk niet gezegend met 
autochtone roots, nam haar taak welwillend over. Ook 
zou zij onmiddellijk 112 bellen voor een ambulance, 
ondanks zijn hevige tegenwerpingen.  
 
Nu volgden de gebeurtenissen elkaar snel op. Vanuit 
de Jokse kwam de gastheer aangesneld, enige 
ogenblikken later was ook een ziekenwagen ter 
plekke. De gevallene werd vervolgens met vereende 
krachten in staande positie gebracht en voorzichtig in 
liggende toestand de ambulance ingeschoven, 
nauwlettend gadegeslagen door het knappe meisje en 
de norse Leeuwardense die haar aangeboren 
nieuwsgierigheid toch maar de voorrang had gegeven 
boven haar plicht tot werken.  
 
De afdeling Spoedeisende Hulp van het MCL heeft zo 
zijn eigen voorschriften, regels en wetten. Men zou 
het met recht en reden een universum op zich kunnen 
noemen. Dat werd hij gewaar toen hij, enigszins 
moeizaam, van de brancard zou springen. Een 
toesnellende verpleegkundige deelde hem mee dat hij 
voorlopig moest blijven liggen om enkele vragen 
omtrent zijn gezondheid te beantwoorden. Had hij: 
‘hartklachten, hoge-dan wel lage bloedruk, suiker of 
nierziekten’? Hij schudde van nee. ‘Leed, of had hij 
wellicht geleden, aan de volgende 
syndroomaandoeningen: ‘autisme, asperger of adhd’? 
Wederom moest hij ontkennend antwoorden, alleen: 
‘Sinds enige tijd ben ik behept met MDDH, maar 
hiervan ondervind ik weinig of geen hinder’. De 
verpleegkundige, die werd geacht alle afkortingen van 
welke ziekten ook maar te kennen, staarde hem aan 
alsof hij een reïncarnatie was van dokter Albert 
Schweizer zelf. Met moeite bracht ze uit: ‘ En waar 
staat die afkorting voor, mijnheer?’ ‘Die afkorting, 
mevrouw, staat voor ‘meer dorst dan honger’, maar 
nogmaals, hiervan heb ik meer profijt dan last’. 
Meteen had hij spijt van zijn platvloerse opmerking, 
hij bood zijn excuses aan en volgde gedwee haar 
aanwijzingen. Nu mocht hij de brancard verlaten en 
zich naar de wachtkamer begeven. Hij was ingedeeld 
in Categorie A, de lichte gevallen, hetgeen inhield dat 
hij geruime tijd zou moeten wachten. Na ruim 2 uur 
werd hij dan bij de dokter van dienst geroepen. Deze 
constateerde dat een en ander best meeviel, bracht 
een enkele hechting aan en vergastte hem bij wijze 
van toegift op een forse tetanusspuit. 
 
De terugweg naar W. werd door hem ervaren als een 
grote verademing. 
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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 
 



Gastheer neef F., die hem deze dag met de grootst 
mogelijke zorg had begeleid, verleende tot het laatst 
toe optimale service en reed hem
aan de voordeur. Alhoewel hij zich de invulling van 
deze dag eigenlijk iets anders had voorgesteld, 
troostte hij zichzelf maar met de gedachte: zo kom je 
nog eens ergens.  

Wiebe Sinnema 
 
 

Hallo! ☺  
 
Wy sjogge efkes werom nei ‘t Aprés 
Freeds ha we gesellich oan de biertafels sitten te 
genietsjen fan in pull bier of Jillz, sneons wie der in 
skitterende show fan Flugel & Friends en snein hiene 
we full pul(l) night. Alle jûnen wiene goed besocht en 
nettsjinsteande 14 kapotte pu
in Heidi jurkje en blouse d
sneuvele meter bier en trochsakke biertafels troch it 
buikschuiven, ha wy in prachtich wy
 
Undertusken ha wy alwer in nij feest op 
26 oktober ha wy in feestje mei de band R
Graach sjogge wy jim dêr!
 
Dêrneist binne we ek drok dwaande mei de tariedings 
fan Vangrail! Dit is op 30 novimber yn de Bi
Kaarten binne te keap yn ‘
fia voorverkoop@szdrnzll.nl
de kaarten €12,50 en op de j
binne se €15,-.  
 
Koartlyn had Berber besletten om ’t needste bestjoer 
fan ’t noardlik healrun te ferlitten. Fia dizze wei wolle 
wy Berber tanke foar har ynset 
 
Bedankt!  
 
Lekkâhh,  
’t bestjoer! 

Collecte voor het Diabetes Fonds

Dit jaar wordt in Wergea en Warstiens van 27 oktober 
tot en met 2 november wederom de collecte 
gehouden voor het Diabetes Fonds. Collectanten 
komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, 
oftewel suikerziekte is een sluipmoordenaar; het heeft 
verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, 
dementie, blindheid en nierschade. 

Gastheer neef F., die hem deze dag met de grootst 
mogelijke zorg had begeleid, verleende tot het laatst 
toe optimale service en reed hem met zijn wagen tot 
aan de voordeur. Alhoewel hij zich de invulling van 
deze dag eigenlijk iets anders had voorgesteld, 
troostte hij zichzelf maar met de gedachte: zo kom je 

 

werom nei ‘t Aprés Ski wykein. 
Freeds ha we gesellich oan de biertafels sitten te 

n pull bier of Jillz, sneons wie der in 
skitterende show fan Flugel & Friends en snein hiene 
we full pul(l) night. Alle jûnen wiene goed besocht en 

14 kapotte pullen, 3 stellen pitchers, 
in Heidi jurkje en blouse dy’t der net mear binne, in 
sneuvele meter bier en trochsakke biertafels troch it 

ha wy in prachtich wykein hân.  

Undertusken ha wy alwer in nij feest op ‘e planning, 
estje mei de band Red Cars. 

Graach sjogge wy jim dêr! 

rneist binne we ek drok dwaande mei de tariedings 
fan Vangrail! Dit is op 30 novimber yn de Bidler. 
Kaarten binne te keap yn ‘e jeugdsoos self of bestelle 

voorverkoop@szdrnzll.nl. Yn de foarferkeap kostje 
€12,50 en op de jûn sels oan de doar 

Koartlyn had Berber besletten om ’t needste bestjoer 
fan ’t noardlik healrun te ferlitten. Fia dizze wei wolle 

foar har ynset de ôfrûne jierren! 

 
Collecte voor het Diabetes Fonds 

Dit jaar wordt in Wergea en Warstiens van 27 oktober 
tot en met 2 november wederom de collecte 
gehouden voor het Diabetes Fonds. Collectanten 
komen aan de deur voor het goede doel. Diabetes, 

is een sluipmoordenaar; het heeft 
verwoestende gevolgen zoals een hartaanval, 
dementie, blindheid en nierschade.  

In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan 
diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000. 
Dagelijks krijgen 200 mensen de diagn
terwijl er al 1 miljoen patiënten zijn.

Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en 
de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat 
doet het fonds door fundamenteel onderzoek te 
betalen. Maar van alle subsidieaanvragen van 
onderzoekers kan er maar een kwart gehonoreerd 
worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de 
overheid, dus is afhankelijk van donaties en de 
collecte. 

Help het Diabetes Fonds in de strijd tegen diabetes en 
geef deze week aan de collectant. Mensen kunnen ook 
op een andere manier helpen; door vrijwilliger of 
donateur te worden. Of om een actie te organiseren 
met bijvoorbeeld de sportvereniging of muziekclub. 
Voor meer informatie: www.diabetesfonds.nl
 
 
 

 
 
Filmkafé Bagdad presenteert:
De feelgoodmovie Bagdad Café
Vrijdag 1 november 20.30 Us 
Doarpshûs
Entree € 7.50 (incl. kopje koffie)
 
Bagdad Cafe
Rijdend door de Mojave Desert 
ergens tussen Las Vegas en 

Disneyland, krijgt een Duits echtpaar het met elkaar 
aan de stok. De vrouw, Jasmin, gaat haar eigen weg. 
Sjokkend langs de snelweg en een grote koffer 
zich meeslepend, is zij zo'n onwaarschijnlijk 
schouwspel dat Brenda, de lichtgeraakte eigenaresse 
van het Bagdad Café waar Jasmin stopt, meteen 
achterdocht koestert. Aldus begint een hilarische en 
ontroerende verhouding tussen deze twee vrouwen uit 
verschillende culturen. 

 
Filmkafé Bagdad 
De werkgroep Filmkafé Bagdad draait in de 
wintermaanden films. We beschikken over een ruime 
zaal in Us Doarpshûs met professionele apparatuur, 
een groot scherm en uitstekend geluid. Kortom een 
echte bioscoopervaring op een plaats waar je het niet 
zou verwachten. Laat je verrassen en geniet met 
vrienden, familie en dorpsgenoten van een 
spannende, ontroerende of grappige film.
Volgende voorstelling is op vrijdag 29 
november. 
Wil je op de hoogte blijven van ons programma
een mail naar filmkafebagdad@gmail.com
 

 

In Nederland overlijden jaarlijks evenveel mensen aan 
diabetes als aan borstkanker, namelijk ruim 3.000. 
Dagelijks krijgen 200 mensen de diagnose diabetes, 
terwijl er al 1 miljoen patiënten zijn. 

Het Diabetes Fonds zet alles op alles om diabetes en 
de verwoestende gevolgen ervan te voorkomen. Dat 
doet het fonds door fundamenteel onderzoek te 
betalen. Maar van alle subsidieaanvragen van 

ers kan er maar een kwart gehonoreerd 
worden. Het Diabetes Fonds krijgt geen geld van de 
overheid, dus is afhankelijk van donaties en de 

Help het Diabetes Fonds in de strijd tegen diabetes en 
geef deze week aan de collectant. Mensen kunnen ook 

een andere manier helpen; door vrijwilliger of 
donateur te worden. Of om een actie te organiseren 
met bijvoorbeeld de sportvereniging of muziekclub.  

www.diabetesfonds.nl 

lmkafé Bagdad presenteert: 
De feelgoodmovie Bagdad Café 
Vrijdag 1 november 20.30 Us 
Doarpshûs 

€ 7.50 (incl. kopje koffie) 

Bagdad Cafe 
Rijdend door de Mojave Desert 
ergens tussen Las Vegas en 

Disneyland, krijgt een Duits echtpaar het met elkaar 
aan de stok. De vrouw, Jasmin, gaat haar eigen weg. 
Sjokkend langs de snelweg en een grote koffer met 
zich meeslepend, is zij zo'n onwaarschijnlijk 
schouwspel dat Brenda, de lichtgeraakte eigenaresse 
van het Bagdad Café waar Jasmin stopt, meteen 
achterdocht koestert. Aldus begint een hilarische en 
ontroerende verhouding tussen deze twee vrouwen uit 

 

De werkgroep Filmkafé Bagdad draait in de 
wintermaanden films. We beschikken over een ruime 
zaal in Us Doarpshûs met professionele apparatuur, 
een groot scherm en uitstekend geluid. Kortom een 

op een plaats waar je het niet 
zou verwachten. Laat je verrassen en geniet met 
vrienden, familie en dorpsgenoten van een 
spannende, ontroerende of grappige film. 
Volgende voorstelling is op vrijdag 29 

Wil je op de hoogte blijven van ons programma: stuur 
filmkafebagdad@gmail.com 
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Knobbeltocht WWS 2013 
 
Op snein 29 septimber fanôf in kreas meande wâl oan 
de passantensteiger oan de noardside fan Wergea, 
foeren 14 skippen út. Earst moasten we noch efkes 
oan it darten. Der stie in kâlde hurde wyn en op de 
trije iepen skippen dy’t meidiene foel dat net ta. We 
seagen motorpakken en wanten. Dy koene wol oan op 
de reis nei Himpens. Nei in pear brêgen dy ‘t dreech 
wiene foar ús troch de hurde wyn en in efterút fan ús 
skip dy’t it sa no en dan efkes ôfwitte liet, foeren wy 
nei Warten ta. 
Der wiene wer in ferskaat oan moaie fragen by. Ek 
fragen dy’t net in grutte oanslach diene op de mobiele 
internetbundel. It wie sa no en dan in 
harsenskrabberij mei olympyske sylkampioenen 
wêrfan de letters trochinoar hussele wiene.  
 
Foar de bern wie der ûnderweis in tekening om moai 
yn te kleurjen. Ien dielnimmer fan ús skip makke sels 
fûleindich de krúswurdpuzzel. Derby moast de leeftiid 
ek opjaan wurde. Dat fûn hja wol nuver. Letter die 
bliken dat it foar de bern bedoeld wie.  
We moasten oanfarre om de brêge fan Warten te 
heljen dy’t tusken 12 en 1 oere ticht giet. Doe kaam 
krekt in tillefoantsje fan ús froulike dielnimmer dy’t 
oan it kreamheinen wie yn’e Jouwer: ik kom der oan, 
ik bin yn it Fean. Nei 5 minuten belle sy wer: ik bin by 
de Tútsebrêge mei de auto. Earst nei Wergea en doe 
brocht troch har heit, wie sy 5 minuten letter by de 
jachthaven yn Warten. De foarlampe wie derút fan it 
hurde riden, mar it meidwaan oan de tocht wie 
wichtiger. 
 
Efkes letter leine wy oan’e Saiter foar sop en 
broadsjes. Abe en konsorten hawwe doe noch efkes in 
ekstra stikje Alde Feanen meipikt (dan ha je ek wat 
mear tiid om te puzzeljen no). Nei in moai spultsje 
mei aai en blyndoek slalomje om in stik of wat 
pealtjes, fearen wy lâns de Ald Ljouwerter, 
Folkertsleat, Oksepoel, Geau en Modderige Bol nei 
Grou. Op de Ie noch efkes it gas iepen om de motors 
skjin te brânen en de Twa Bruorren foar te bliuwen. 
 
Underweis moasten wy ûnder oare oan de hân fan 
plaatsjes plaknammen meitsje. It nivo fan ‘e middeis 
rûte wie al wat leger: fragen bygelyks oer sketen en 
drollen, je koene der alle kanten mei op. As ferrassing 
krigen wy op it einpunt yn Wergea by de haven letters 
om in wurd te meitsjen. Yn it sintsje koene we ús 
harsens noch efkes wurkje litte. Doe mei it stuoltsje 
en in tas mei borrelnútsjes en in bierke nei de 
feesttinte. It wie tige spannend. Soene we twadde 
wurde of oars mar in leger plakje. 
It slagge net. Us troef de Kraamzus hat ús omheech 
wrotten nei it earste plak. Mei 9 punten ferskil wie it 
dizze kear wol slagge hear. Ferline jier wie it ex aequo 
en moasten we derom dobbelje. Doe ha Doeke, 
Maaike, Rudi en Tinie wûn. Mar wat ha se in moaie 
tocht útsetten. It wie goed te dwaan (ja, dat kinne wy 
wol sizze). Dus tige tank foar dizze moaie dei. 
 
 
 
 
 
 

 
En no de útslach: 
Oantal boaten:14  
Dielnimmers: 75 

1. Reinder de Jong149 p  
2. Abe Kooistra140 p  
3. Feike en Lotty137 p  
4. Wiebe Koopmans136 p  
5. Bert Sinnema135 p  

 
Alle kleurplaten binne mei in priis beleanne: 
Rutmer Zwart 
Janna Gerritsma 
Rixt Roersma 
Marieke Gerritsma 
 
Earfolle kleurplaatfermelding: 
Jantsje, 60 jier (boat Roncador) 
Froukje, 65 jier (boat Burdmantsje) 
 
Diskwalifikaasje kleurplaten/krúswurdpuzzel: 
Falske opjefte fan de leeftiid: 
Gerda Pol (8 jier!!) 
Hendrik Fridsma (9 jier!!)  
 
De bemanning fan de TJ 23: 
Reinder en Jannie de Jong, Hendrik en Johanna 
Sinnema, Corrie van der Zweep. 
 
Takom’ jier hoopje wy jimme allegearre wer te sjen 
en wa wit noch wat mear boaten. De knobbeltocht 
fynt dan plak op: snein 21 septimber 2014. 
Set it alfêst op jimme kalinder! 

 
 
 
 

 
 
Van 8 tot 14 september 2013 gingen in Wergea en 
Warstiens, 20 collectanten op pad voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds. 
 
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor 
mensen met een spierziekte in Nederland. 
 
In Wergea en Warstiens leverde dat € 678,53 op om 
spierziekten te kunnen bestrijden. 
 
Alle collectanten en inwoners: bedankt! 
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Sportcolumn 

Oortjes en earen 
 
Jo belibje wat as jo in protte sportferhalen hearre en lêze. Jan Mulder hat it by De Wereld Draait Door oer syn 5 
grutste ergernissen . Lit ik it hjoed mar ris ha oer 5 keer: Jo kin jo earen en eagen net liuwe as jo soks hearre of lêze. 
 
1. OORTJES. Erwin Koeman is hartstikke lilk op de skiedsrjochters dy`t mear harkje nei alles wat de assistinten en de 
fjirde official yn syn earen tetterje as dat er deagewoan syn eigen sin docht en de wedstriid liedt sa`t hy it sjocht en 
belibbet. As de fjirde man oan ’e kant raast fan: Pingel... blaast er omraak op syn fluit en jout in strafskop.  In 
grinsrjochter raast READ: de skiedsrjochter stjoert de spiler út it fjild, mei wylde meneuvels. 
Ik sjoch it al foar my. De fjirde official is yn in lollige bui, raast yn it earke fan de skiids: ‘In reade kaar! In reade 
kaart!’ De man mei de fluit is ferbjustere der bart ommers neat yn it flild. “Dyn frou ...op de tribune... is tige op`t 
skik mei de foarsitter, hja sit al by him op ‘e skoat, hy strykt har troch it hier, se tútsje... De skiids fluitet, stoot de 
tribune op. Hy tinkt efkes oan in reaksje à la Badr Hari (as hoe`t dy man ek mar hjitte mei) mar beslút de foarsitter 
in reade kaart te jaan want dat wie de opdracht. 
 
2. Ik krige reade earkes by alle ferhalen oer de escapades fan Tiger Woods ,de golfer. 
Yn elts lân wêr`t er in wedstriid golfde hie der wol in frommeske wêr`t er in “hole in one” sloeg. Mar: wie het laatst 
lacht lacht het best, want syn echte frou, syn ex, hat `m aardich neisjoen: hja easke en krige 81 miljoen. 
 
3. Jo kinne ek reade earen krije fan ergernis, of ûnrjocht, hoe`t je it ek mar neame wolle. 
As er 1 hurdfytser 000,1 gram doping brûkt stiet de krante der fol fan, is it grut nijs op it 8-oere journaal. 
Mar ha jimme earne lêzen dat der twa moanne lyn by it WK atletiek 7 atleten by de earen pakt binne om`t se stiif 
stienen fan wit ik hoefolle dopingprodukten?!  
Oer monniken en kappen: Gelijke sporters, gelijke oortjes, soe`k sa sizze. 
 
4. Jo earen flapperje as se jo fertelle, dat Real Madrid wer in nije spiler kocht hat. Nee ik ha it net oer dy man fan 100 
miljoen dy`t no in hernia hat mar ik ha it oer de Japanner Takuhiro Nakai. Hy hat folle minder kostte. Hoe kin it ek 
oars. It jonkje giet noch nei de basisskoalle en as er net sliepe kin leit er tusken heit en mem  yn it bed. Hy is 9 jier. 
 
5. De Ajax-top krige reade earkes fan opwining doe`t de trije mannen mear as in miljoen oan bonussen ferdiele 
mocht.  
 
De spilers fan deselde klup ha trouwens sûne earen. Teminsten as we it ha oer de frijgesellen fan de seleksje. Eltse 
dei krije sij fan de klup tsjin seizen in  waarm miel thús brocht. Alles moat op, se meie neat weismite en ha dan 
allegearre presiis de fitaminen en mineralen binne krige dy`t nedich binne om kampioen te wurden.  
Ynnovatyf: As se dan op bêd geane moatte se elektroden op de earen en foarholle kleve want sa wurdt de 
stressfactor mjitten. Dy triedden gean nei in computer en sa wit de trainer oft de man stressbestendig is om tsjin 
bygelyks Feyenoord te spyljen. 
 
No`t einlik myn boek yn de winkel leit hoe ik dy dingen fan Anneke net mear op de holle te dwaan. Goeie sport 
tawinske, sawol mei it kuorbaljen, fuotbaljen, tennissen, gymnastyk, it klaverjassen as hokker sport jimme dan ek 
mar beöefenje.  

 
Jaap Kooistra 

De spilers fan ‘e ienakters binne drok oan it oefenjen om 4 geweldige ienakters op ‘e 
planken te bringen yn novimber! 
 
Der binne spilers fan alle ‘pluimage’. Spilers dy ’t al jierren meispylje, spilers dy ’t no de 
rezjy dogge en ús nije talinten! Je snappe net wêr ‘t dizze nije talinten al dy tiid sitten ha! 
 
De ienakters binne: 

• O godskes Geeske ! 
Yn it hus fan Geeske, wat mear hat fan in utdragerij, wurdt de chaos noch grutter as 
skoanmem der yn om begjint te reagjen. 

• Dus…. Jim heit sûpte… 
Examenfeest op skoalle 1998.Ik ha der sin oan. Pietsje hat my opmakke en Hermien 
hat myn hier dien. Ik ha nije klean en ik fiel my moai. 

 
En der binne noch twa ienakters dy ’t in ferrassing bliuwe! 
 
Dus kom op freed 22 novimber as op sneon 23 novimber o.s. nei De Bidler! De ienakters 
begjinne om 20.00 oere en de kaarten binne € 7,50 it stik. 
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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 
 

 



Fantastic Gymnastic
 
Heel lang geleden, maar dan hebben we het ook echt 
over héééél lang geleden, waren er al mensen die aan 
gymnastiek/turnen deden. Gymnastiek/turnen was al 
bekend in de tijd van de
Gymnastica noemden. Het was belangrijk om f
zijn en te blijven. Gymnastiek werd/wordt gezien als 
de basis van alle sporten, basis van alle bewegingen, 
basis van inzichten en basis van oriëntatie! 
Tegenwoordig komt daarbij dat er steeds meer 
kinderen en volwassenen overgewicht hebben. 
Gymnastiek is de basis in de strijd
 
Anno 2013  
Gymnastiek is cool, stoer en leuk voor iedereen en 
dat gaan wij u laten zien! 
Het is alweer twee jaar geleden dat 
gymnastiekvereniging UDI
geshowd! Ook dit jaar gaan wij wee
geven, ietwat theatraal en zeker de moeite waard om 
daarbij te zijn. Op 10 november a.s. houdt 
gymnastiekvereniging UDI
voor iedereen! (Voor meer info, zie poster.)  
Ouders/verzorgers, familie, vriendjes en 
vriendinnetjes en belangstellenden, kom naar de 
uitvoering want je zal spijt hebben als je niet 
aanwezig bent! 
Op verschillende niveaus laten de jongens en meisjes 
en de sh’bam van de vereniging zien wat ze kunnen. 
U kunt daar bij zijn om onze zeer getalenteerde
te zien gymmen/turnen/dansen. Onze leden geven 
het beste wat ze in huis hebben, van dans tot 
acrobatiek. En u? U kunt lekker zitten kijken naar de 
talenten die wij in Wergea en omstreken hebben. 
Crisis? 
“Het moet wel leuk blijven!” horen wij vaak v
ouders en daar zijn wij het unaniem met elkaar over 
eens. Wij zijn genoodzaakt om bij de uitvoering 
entree te vragen om het kostendekkend te houden. 
Wij hopen op ieders begrip.

 
Entree: 
Sporters van UDI
Kinderen t/m 11 jaar  
Kinderen 12 tot 18 jaar 
Volwassenen

 
O ja, voor diegenen die het leuk vinden om ons te 
volgen via Social Media? Kijk op facebook, zoek ons 
op en like “vind ik leuk” onze pagina, zodat je op de 
hoogte bent en blijft!  
 
#superleuk #10november #talent
ArteGymnastica  #uitvoering #hulpvanouders 
#benjijerbij #facebook #fantasicgymnastic 
#basisvanallesporten #bentuerbij 
 
Gregor Martes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fantastic Gymnastic 

Heel lang geleden, maar dan hebben we het ook echt 
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bekend in de tijd van de Romeinen, die het Arte 

noemden. Het was belangrijk om fit te 
zijn en te blijven. Gymnastiek werd/wordt gezien als 
de basis van alle sporten, basis van alle bewegingen, 
basis van inzichten en basis van oriëntatie! 
Tegenwoordig komt daarbij dat er steeds meer 
kinderen en volwassenen overgewicht hebben. 

is de basis in de strijd tegen overwicht! 

Gymnastiek is cool, stoer en leuk voor iedereen en 
dat gaan wij u laten zien!  

alweer twee jaar geleden dat 
gymnastiekvereniging UDI-Warga haar talenten heeft 
geshowd! Ook dit jaar gaan wij weer een mooie show 
geven, ietwat theatraal en zeker de moeite waard om 
daarbij te zijn. Op 10 november a.s. houdt 
gymnastiekvereniging UDI-Warga weer een uitvoering 
voor iedereen! (Voor meer info, zie poster.)  
Ouders/verzorgers, familie, vriendjes en 

innetjes en belangstellenden, kom naar de 
uitvoering want je zal spijt hebben als je niet 

Op verschillende niveaus laten de jongens en meisjes 
en de sh’bam van de vereniging zien wat ze kunnen. 
U kunt daar bij zijn om onze zeer getalenteerde leden 
te zien gymmen/turnen/dansen. Onze leden geven 
het beste wat ze in huis hebben, van dans tot 
acrobatiek. En u? U kunt lekker zitten kijken naar de 
talenten die wij in Wergea en omstreken hebben.  

“Het moet wel leuk blijven!” horen wij vaak van 
ouders en daar zijn wij het unaniem met elkaar over 
eens. Wij zijn genoodzaakt om bij de uitvoering 
entree te vragen om het kostendekkend te houden. 
Wij hopen op ieders begrip. 

 
Sporters van UDI Gratis  
Kinderen t/m 11 jaar  Gratis  

en 12 tot 18 jaar €1  
Volwassenen € 3  

O ja, voor diegenen die het leuk vinden om ons te 
volgen via Social Media? Kijk op facebook, zoek ons 
op en like “vind ik leuk” onze pagina, zodat je op de 

#superleuk #10november #talenten # 
ArteGymnastica  #uitvoering #hulpvanouders 
#benjijerbij #facebook #fantasicgymnastic 
#basisvanallesporten #bentuerbij  

 

10 november: Blow That Horn!
 

 
Yn’e jierren ’70-’75 wiene wy beide noch kreaze 
jongkeardels en we wennen sawat yn'e jeugdsoos. It 
iene nei it oare legendaryske album kaam út en alles 
waard troch de soosbewenners opslorpt. 
Chicago II waard hielendal griis draaid mar ek oare 
'blazers popmuzyk' lykas Blood, Sweat & Tears en 
Tower of Power. Yn dizze jierren wienen ek The 
Allman Brothers, Joni Mitchell, Focus en Steely Dan yn 
topfoarm.  
 
Wy hienen it der al faak ris oer hân: we moatte de 
muzyk út dizze gouden jierren ris spylje tegearre mei 
in flink oantal (meast) Wergeaster muzikanten en no 
is it safier! 
 
Neist de al neamde ‘âlde shit’ ha wy ek in oantal 
resintere nûmers op de playlist setten sa as bygelyks 
Jamiroquai. De swingcafé organisaasje joech ús 
graach de gelegenheid dit alles oan it publyk hearre te 
litten. Lit ús dizze gelegenheidsband ris even o
foarstelle: 
 
Drums: André Valkenburg, Sjouke Helfrich 
Kooistra, Hette Bonnema, Titus Steegstra 
Arjan Buter, Jasper Tijsma, Martin Beekman 
Gerrit Hager, Jan Tijsma Blazers:

Jurgen Schotanus, Mario van Ginkel, O
Sieb Kerkstra, Willem Pen Zang:

Carin Seegers, Cindy Mason, Elly May Efdé, Fardau de 
Jong, Jacob Hoekstra, Jetze Koster, Sietske de Boer
 
We hoopje jim allegear te sjen op de boppeseal fan it 
café om 16.00 oere! 
 
Sieb Kerkstra en Jan Tijsma 
 

 
 

 

10 november: Blow That Horn! 

 

’75 wiene wy beide noch kreaze 
sawat yn'e jeugdsoos. It 

iene nei it oare legendaryske album kaam út en alles 
waard troch de soosbewenners opslorpt. Bynammen 
Chicago II waard hielendal griis draaid mar ek oare 
'blazers popmuzyk' lykas Blood, Sweat & Tears en 

ren wienen ek The 
Allman Brothers, Joni Mitchell, Focus en Steely Dan yn 

Wy hienen it der al faak ris oer hân: we moatte de 
muzyk út dizze gouden jierren ris spylje tegearre mei 
in flink oantal (meast) Wergeaster muzikanten en no 

Neist de al neamde ‘âlde shit’ ha wy ek in oantal 
resintere nûmers op de playlist setten sa as bygelyks 
Jamiroquai. De swingcafé organisaasje joech ús 
graach de gelegenheid dit alles oan it publyk hearre te 
litten. Lit ús dizze gelegenheidsband ris even oan jim 

André Valkenburg, Sjouke Helfrich Bas: Anno 
Kooistra, Hette Bonnema, Titus Steegstra Gitaar: 
Arjan Buter, Jasper Tijsma, Martin Beekman Toetsen: 

Blazers: Johan Hager, 
Jurgen Schotanus, Mario van Ginkel, Onno Kikstra, 

Zang: Bauke vd Veen, 
Carin Seegers, Cindy Mason, Elly May Efdé, Fardau de 
Jong, Jacob Hoekstra, Jetze Koster, Sietske de Boer 

We hoopje jim allegear te sjen op de boppeseal fan it 
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Wy sykje dy!! 
 
Halbertsma Jongerein Toaniel is de meast populêre, 
rapst groeiende, supercoolste toanielferiening fan hiel 
Fryslân. In feriening, dy’t grutte talinten opsmyt! 
 
Sisto op it fuortset ûnderwiis? 
Meisto graach dyn talint sjen litte? 
Bisto net benaud foar in folle seal? 
 
Twivelje net langer en jou dy op! 
 
Lyk as oare jierren binne de útfierings fan’e ienakters 
healwei April. En de repetysjes begjinne fuort nei de 
Krystfakânsje. De ienichste betingsten binne, dast op 
it fuortset ûnderwiis sit en net âlder bist as 18 jier. 
  
Lyket it dy wat? Jou dy dan op foar 1 desimber! Dit 
kin troch in mailtsje te stjoeren nei 
halbertsmajongerein@hotmail.com  
Hjir yn graach de folgjende dingen neame; 

- dyn namme 
- dyn leeftiid 
- dyn tillefoannûmer 
- 2 jûnen wêr ast wol op repeteare kinst 

 
Sa gau as wy alle opjeftes binnen hawwe, meitsje wy 
de yndieling fan’e groepkes en krije jim sa rap 
mooglik berjocht oer in gesellige ‘Kick Off’jûn.  
 
Tsjek jim letter! Boks âlde! Dikke doei! 
 
It jongerein bestjoer 

 
PS. Bisto net sa’n poadiumbeest? Mar liket dy it wol 
leuk om achter de skermen mei te helpen? Bou? 
Technyk? Smynk? Stjoer dan ek rêstich in mailtsje! 

 
 
Sinterklaasfeest 2013 
 
Nog maar enkele weken en de Sint stapt weer aan wal 
in Nederland. Ook Wergea zal hij niet vergeten. 
Om dit feest te doen slagen is de commissie al weer 
bij elkaar geweest. 
 
De intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats op 
zaterdagmiddag 30 november. 
 
Op zaterdag 23 november kunnen kinderen t/m groep 
5 hun schoen inleveren bij Attent tot 17.00 uur. 
De schoen moet duidelijk voorzien zijn van naam en 
adres. 
 
 
 

 
Sinterklaasintocht op zaterdag 30 november 
2013 
 
13.15 uur : Het korps speelt Sinterklaasliedjes 
13.30 uur:  Sinterklaas komt aan bij de Havensbank. 

 Hier wordt de Sint ook officieel welkom 
geheten. 

Vanaf 14.00 uur: 
Sinterklaas maakt rijtoer door het dorp. 
Bij de Havensbank kunnen 
puzzelformulieren gehaald worden. Zelf 
potlood meenemen. 

Tussen 14.30 – 15.30 uur: 
Kunnen jullie je schoen weer ophalen en 
er kan gepuzzeld worden. Sinterklaas zit 
in het Doarpshûs. Wanneer niet iedereen 
tegelijk komt, heeft Sint wat meer tijd 
om alle kinderen een handje te geven, 
een liedje te horen of een tekening in 
ontvangst te nemen. 

Vanaf 14.30 uur: 
Kan de oudere jeugd (groep 6/7/8) van 
de Basisschool in de Soos terecht.  

Tot 15.30 uur: 
de puzzelformulieren kunnen weer 
ingeleverd worden in het Doarpshûs. Er 
zijn weer enkele leuke prijsjes te winnen. 

 
Dit jaar houden we onze tweejaarlijkse collecte op 
woensdag 6 november 2013. 
Sinterklaas maakt veel onkosten en gebruikt uw 
bijdrage onder andere voor de pepernoten, de huur 
van pakken, de pakjesboot etc. Onze middenstands-
vereniging “Wergea Oerein” bekostigt en regelt het 
vullen van de schoenen met iets lekkers.  
 
We hopen dat u ons op woensdag 6 november een 
warm hart toedraagt wanneer we bij u aanbellen! 
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Hallo allemaal,  
 

Dit jaar wordt er een autopuzzeltocht georganiseerd. 
Maar wat houdt dat nu precies in? 
 
Wat? Een autopuzzeltocht waarin we met z’n allen een gezellige, sportieve 
puzzel-avond tegemoet gaan. 
Wie? Deelname is voor jong en oud.  
Wanneer? Zaterdag 2 november 2013. 
Waar? We starten tussen 18:00 uur en 18:30 uur vanuit eetcafé de Waterlelie. 
Meenemen! Zaklamp, pen en eventueel papier. 
Na afloop?  Livemuziek in eetcafé de Waterlelie met:  

 
 
Voor info kunt u contact opnemen; 058-2552898 
of lever onderstaand strookje in. 
 
 
 
Wij hopen dat jullie allemaal meedoen en dat het een gezellige, sportieve avond wordt! 
 
Organisatie Autopuzzeltocht. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lever dit strookje alvorens  in bij eetcafé de Waterlelie. 
Naam: 
 
Aantal personen: 

 

astic 
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Baba goes Serious Request!



Baba goes Serious Request!





 

De Kriich Twirljen en Majorettes 
 
Myn mem woe my op jazzballet ha yn Goutum. “Dat is 
krekt wat foar it Maritsje”. Allinnich ik hie myn sinnen 
set op in oare foarm fan “dûnsjen” te neamen twirlen 
yn Wergea. Gelokkich mocht ik op twirlen van myn 
mem! Maaaaaaaaar as je op twirljen woene moasten 
je ek op majorettes. Ja, de majorettes. Ik leauw grif 
dat it in bepaalde útstraling hat foar sa’n drumband 
rinne. Ik fûn dat doe echt freeslik ek omdat it moast. 
Ik wit dat ik net de iennichste wie dy dat fûn.  
 

 
 
Je begongen yn de c-groep en we krigen doe les fan 
Regina Feenstra en Petra de Boer.  

 
Dêrnei gong je nei de B-groep en krigen je les van 
Tiny Pol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En as je dan wat âlder waarden en je koene it 
“niveau” oan dan gongen je nei de a-groep ek ûnder 
beglieding fan Tiny Pol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiny Pol wie de driuwende kreft efter it twirljen. Letter 
hat Beitske Zwerver dit stokje oernaam. Tiny makke 
en betocht alle routines (koreografieen). As je jong 
binne dan tinke je der net by nei. Sa op werom 
sjoggend dan bewûnderje en wurdearje ik Tiny har 
ivige ynset, discipline en kreativiteit. 
 
We sieten by de Nederlandse Twirl sport bond. Dat 
hâldt yn dat wy altiid nei it westen fan it lân bygelyks 
Ridderkerk ta moasten om te twirljen. Dat barde sa’n 
4/5 kear per jier. Foar guon âldelju wie dit net altiid 
leuk. “Wat in ein fuort foar 3 minuten!” Mar goed, elk 
wykein op it sportfjild stean fan bygelyks VV Akkrum 
der hear je dan neat oer.  
 
As we dan sa’n wedstriiddei hienen dan begon it 
keetlellen al yn ‘e auto en fansels de frettery!! Snoep 
(makket neat út wat, as der mar wat yn it bekje siet), 
chips, koekjes, cola, pakjes drinken ensafuorthinne. 
Dat iten gong dan de hiele dei troch. As we oankamen 
begon it echte wurk; OMKLAAIEN! 
 

1. Panty’s oan, foarsichtich! (foar my wiene die 
panty’s altiid te “wyt”, ik hie dan brúne earms 
en wyte skonken) 

2. Poederje, poedely en smarre mar! Glitters, 
eachskaad, rouge, eachpotlead, lippenstift, 
camouflage, foundation neam it mar op en dat 
smarden we dan op ús holle. Earst waard soks 
troch de a-groep dien en letter moast je dat 
sels dwaan. 

3. Stiif fan ‘e hierlak! It hier moast sa strak en 
glêd sitte dat der hiel wat bussen mei hierlak 
trochhinne gongen op sa’n dei. 

4. SMILE! De flier op en swinge. Mar o wee as 
der in baton (twirlstok) op de flier foel. Der 
krigen je dan strafpunten foar. 

5. De ivige duorjende priis-útrikking. Wy hiene in 
dance twirl routine mar dat wie (spitich 
genôch) net de iennichste klasse.  

6. Op nei Fryslân, op nei hûs. 
 
Jammer genôch dat it twirljen ophâldt. Ik sjoch der yn 
elts gefal mei in protte wille op werom.  
 
“What we call the beginning is often the end and to 
make an end is to make a beginning. The end is 
where we start from” -Thomas S. Elliot- 
 
Marit Bamboe 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 
 

Tiisdei 27 augustus wie de lêste kear potsje keatsen en dernei hiene we de priisútrikking. Hjir de útslach fan 
2013: 
Froulju: 1e Aukje Sinnema (winner Gouden Kram), 2
Manlju: 1e Daniel van Dalen (
De prizen wiene fan sponsor
 

 

Utnoeging foar alle leden en donateurs
Jiergearkomste fan iisklub              
“de wergeaster reed”      
 
op woansdei 27-11-2013
 
Wurklist: 

1. Iepening 
2. Meidielings en ynkommen stikken
3. Notulen  jiergearkomste wergeaster reed 14 nov. 2011
4. Jierferslach wergeaster reed 2012
5. Finansjeel ferslach 2012
6. Ferslach kaskommisje en beneaming kaskommisje
7. Bestjoersferkiezing:

Ofgeand en wer te kiezen
Ofgeand en net wer te kiezen
kandidaat-bestjoerslid
dei fan de gearkomste

8. De “Bouwe Herder beker”
9. Rûnfraach 
10. Slúting 

 
siktaris 
H. Hettinga 

 

 

We hiene alle útslagen h
Tiisdeitejûns hiene we it kompety
froulju. It soe moai wêze as der oar jier ek wat mear jeugd komt te 
keatsen. As der genôch binne kin de je
se net mei de ‘âlde’ minsken te keatsen.  Mar dat moat
wer efkes opnij besjen.

Tiisdei 27 augustus wie de lêste kear potsje keatsen en dernei hiene we de priisútrikking. Hjir de útslach fan 

Aukje Sinnema (winner Gouden Kram), 2e Sjoukje Kalsbeek
Daniel van Dalen (winner Gouden Kram), 2eJan de Boer

sponsor slagerij Kramer; moaie, lekkere fleispakketten.

Utnoeging foar alle leden en donateurs
Jiergearkomste fan iisklub               
“de wergeaster reed”       

2013 om 20.00 oere yn us doarpshûs 

eidielings en ynkommen stikken 
jiergearkomste wergeaster reed 14 nov. 2011

ierferslach wergeaster reed 2012-2013 
inansjeel ferslach 2012-2013 
erslach kaskommisje en beneaming kaskommisje
estjoersferkiezing: 
fgeand en wer te kiezen: Halbe v.d. Berg, Jan A

and en net wer te kiezen: Dine de Wolf  
bestjoerslid: fakature. In kandidaat kin opjûn wurde by de siktaris oant 19.

dei fan de gearkomste 
erder beker” 

alle útslagen hân, op ien nei; it potsje keatsen. 
jûns hiene we it kompetysje keatsen. Dit jier mear manlju as 
t soe moai wêze as der oar jier ek wat mear jeugd komt te 

keatsen. As der genôch binne kin de jeugd tsjin elkoar keatse en hoeg
se net mei de ‘âlde’ minsken te keatsen.  Mar dat moat
wer efkes opnij besjen. 

Tiisdei 27 augustus wie de lêste kear potsje keatsen en dernei hiene we de priisútrikking. Hjir de útslach fan 

Sjoukje Kalsbeek 
Jan de Boer 

ie, lekkere fleispakketten. 

 

Utnoeging foar alle leden en donateurs 

us doarpshûs  

jiergearkomste wergeaster reed 14 nov. 2011 

erslach kaskommisje en beneaming kaskommisje 

Annema en Gerrit Nijboer 

n kandidaat kin opjûn wurde by de siktaris oant 19.

Dan noch in meidieling foar 
jeugd. 
De slotmiddei mei film wurdt 
hâlden op sneon 14 desimber
 
Der wurdt wer in film draait en de 
priis foar de bêste keatser yn 
syn/har klasse wurd útrikt.
 
We sille wer prebearje om 2 moaie 
films foar jim út te sykjen, dus 
hâldt dizze dei fr
 
Oant sjen! 
Keatsbestjoer kv ‘t Oosten

 

 

, op ien nei; it potsje keatsen.  
t jier mear manlju as 

t soe moai wêze as der oar jier ek wat mear jeugd komt te 
ugd tsjin elkoar keatse en hoege 

se net mei de ‘âlde’ minsken te keatsen.  Mar dat moatte we oar jier mar 

Tiisdei 27 augustus wie de lêste kear potsje keatsen en dernei hiene we de priisútrikking. Hjir de útslach fan 

n kandidaat kin opjûn wurde by de siktaris oant 19.00 oere op de 

Dan noch in meidieling foar de 

De slotmiddei mei film wurdt 
sneon 14 desimber.  

wer in film draait en de 
priis foar de bêste keatser yn 
syn/har klasse wurd útrikt. 

wer prebearje om 2 moaie 
films foar jim út te sykjen, dus 

dizze dei frij! 

Keatsbestjoer kv ‘t Oosten 
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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!   
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Dorpsagenda 
 
27.10.2013  
16.00 uur  

Concert De"Kriich" en fanfare Apollo Aldegea De Bidler  

31.10.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

01.11.2013  
20.30 uur  

Film-avond Us Doarpshûs  

03.11.2013  
14.30 uur  

Korenfestival  De Bidler  

05.11.2013  
19.00 uur  

Blauboljen biljartclub "Castelein"  Café Lands Welvaren  

06.11.2013  
18.00 uur  

Collecte tbv. Sinterklaas intocht Gehele Dorp  

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  

22.11.2013  
19.45 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  

22.11.2013  en 
23.11.2013  
20.00 uur  

Ienakters fan Toanielferiening Halbertsma Wergea De Bidler  

23.11.2013  
19.30 uur  

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

25.11.2013  
20.00 uur  

Najaars vergadering Pleatslijk Belang  Café Lands Welvaren  

28.11.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

29.11.2013  
20.30 uur  

Film avond Us Doarpshûs  

30.11.2013  
13.15 uur  

Intocht Sinterklaas Bij de Havensbank  

30.11.2013  
21.00 uur  

Top orkest "Vangrail" organisatie SZDRNZLL De Bidler  

07.12.2013  
19.45 uur  

Klaverjassen `De Krakers  ̀ Café Lands Welvaren  

09.12.2013  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De 
Frissel"  

11.12.2013  
19.30 uur  

Pleatslik Belang vergadering  Us Doarpshûs  

11.12.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu Warten-Wergea ""Verrassingsavond" Us Doarpshûs  

14.12.2013  
10.00 uur  

Marathon biljartclub "Castelein"  Café Lands Welvaren  

   

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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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. 3 nov. 10.00 uur Gezamenlijke 
 Allerzielenviering te Wytgaard 
Zo. 10 nov. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 17 nov. 10.00 uur Gezinsviering m.m.v. 
 kinderkoor Sjong, com. S. Boukema 
Zo. 24 nov. 10.00 uur wg. Lit. Wergea 
Za. 30 nov. 19.30 uur com. S. Boukema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
3 nov. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer-Tchiengang 
   Presentatie nieuw liedboek 
10 nov. 09.30 uur Warten da. J. van Doorn 
17 nov. 09.30 uur Warstiens dhr. C. Moejes 
24 nov. 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Tchiengang 
   Herdenkingsdienst 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
3 nov. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
  Adoptiedienst 
10 nov. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
17 nov. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
  Fryske Tsjinst 
24 nov. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
  Herdenking overledenen 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 3 nov. 09.30 uur ds. P. Boomsma 
Wo. 6 nov. 11.00 uur ds. P. Boomsma 
Zo. 10 nov.  09.30 uur ds. P. Boomsma 
Zo. 17 nov. 09.30 uur dhr. R. Colijn 
Zo. 24 nov. 09.30 uur ds. H. Klein-Ikkink 
 
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! 
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Colofon 

 

Oktober 2013, 53e jaargang nr. 10.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in 
Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Jelle Dijkstra (penningmeester) 
Mathijs Mud (secretaris, kopij) 
Egon Sinnema (advertenties) 
Emiel de Vlas (fotograaf) 
Franciske de Vries(redactielid) 
Jacoba de Wolff (redactielid) 
 
Lay-out en typewerk: Jildou Hotsma 
 
E-mailadres: havensbank@gmail.com  
 
Redactieadres: Mathijs Mud, de 
Weinmakker 18, 
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45. 
 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten. 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, 
Warstiens en Eagum: € 22,50 per jaar. 
 
Rekeningnummers: 
Gironummer 365 6000 en banknummer 33 
54 10 138, beide t.n.v. Havensbank, 
Wergea. 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het 
inleveren van het bericht betalen. 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 
29 november 2013. 
Kopij uiterlijk 18 november a.s. 
inleveren! 
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