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Wergea, hoe no fierder?  

It iepengean fan de Steande Mêstrûte hat Wergea gjin wynaaien lein. Dêr ’t wy 
earst bang foar wiene, dat alle boaten om Wergea hinne farre soene, om sad-
waande sa gau as ’t kin yn Grou as Ljouwert te kommen, is net útkaam. De ple-
zierfeart wol Wergea wol oandwaan en dan faak ek noch mei in pear oernachtings. 
Dat is te merkbiten oan de somstiden groatfolle passantehaven, de ynstekhaven 
by Reinder en Jannie de Jong en út in petearke mei Pieter Postma fan Jachtwerf 
Van der Werff. De middenstân en dan mei namme de bakker, supermerk Attent en 
de pizzeria profitearje hjir dan ek fan mei. Hat Wergea dan wol wat te bieden oan 
al dizze passanten? Fansels; der is noch hieltyd genôch ferdivedaasje en der 
bliuwe foldwaande nijsgjirrige saken te sjen, mar it kin yn myn eagen noch better 
as de presintaasje fan it doarp ferbettert.  

Wis, wol as net mei help fan frijwilligers, mar de reparaasje fan de Kooistrabrêge 
lit (te) lang op him wachtsje, de stompkes steane der no wol hiel begrutlik by. De 
grutte brêge sjocht der noch hieltyd fertutearze út en fertsjinnet mear dan mei 
allinne lapmiddels beweechber hâlden te wurden, mar ek te bliuwen. It reade 
plein, mei it te goedkeape reklame-boerd fan de snackmobyl, bliuwt yn dizze 
foarm in oanfluiting en moat, miskien nei ít útskriuwen fan in priis foar it bêste 
idee, op ‘e nij werynrochte wurde. Twa pannen fan kwizekwânsje oan de Kerk-
buurt, dy ’t wichtich binne foar it oansjen en de leefberens fan it doarp, mar wol 
partikulier besit binne, raze om in fervekwaste en it nedige ûnderhâld. Net yn al 
dizze saken kin de gemeente wat foar Wergea betsjutte, mar miskien, sadree ’t wy 
ûnder gemeente Ljouwert falle, dat der wol mear mooglikheden binne, dy ’t, mei 
yn oerlis mei Pleatslik Belang, oangrepen wurde moatte, want wy moatte mei 
Wergea al fierder.  

En dan de mienskipssin, in wurd dat de lêste tiid sa heech yn it findel stiet en ear-
tiids in wenst yn Wergea wie en noch hieltyd yn Wergea heart te wêzen. No berik-
ke jo hieltyd faker gelûden dat bern, sûnder dat it leauwen in rol spilet, as dat sy 
oanwiisd binne op bysûnder ûnderwiis, net mear nei de iepenbiere skoalle de 
Twamêster geane, mar mei troch harren âlden earne oars harren heil sykje, om ’t 
hja it net iens wurde kinne oer it belied as oare wichtige saken en dêrtroch ûnte-
freden binne. As ik middeis op ‘e fyts werom nei hûs ryd kom ik hieltyd faker jon-
ge fuotballerkes út Wergea tsjin, dy ’t harren keunsten no by in Ljouwerter fuot-
balclub fertoane. Dit barde eartiids inkeld by in inkeling en dan faak ek noch om-
dat dyjinge it heech yn ‘e bol hie en tocht sa wol by Sc Hearrenfean komme te kin-
nen. Fan beide kanten moat men de dialooch oangean, want my moatte mei 
Wergea en har ferieningslibben en foarsjennings al fierder. Ek in essinsjele foars-
jenning foar in doarp as Wergea is in folweardige pinautomaat. De Rabobank hat 
yn myn eagen te gau it beslút nommen om de pinmooglikheden te wiizgjen en it 
moat en mei net sa wêze dat dizze allinne te brûken is wannear ’t de supermerk 
iepen is. Want it bart noch faak dat jo jûns as yn it wykein noch efkes pinne moat-
te as jo bygelyks nei De Bidler as sokssawat geane. As dit allinne om feilichheids-
reden bard is, binne der yn Ljouwert wol mear plakken oan te wizen.  

Ek moatte wy wiis wêze mei de libbene middenstân dy ’t wy no noch hawwe. Mei it 
ferdwinen fan de blommesaak fan Anne en Paula Wobbes moatte wy wach wêze 
foar de saken dy ’t wy noch wol hawwe. As jo no yn de op ‘e nij iepene supermerk 
fan Suderbuorren komme, wane jo je hast yn Wergea. Wergeasters steane yn dy 
winkel meiïnoar te praten en mei in kloft Wergeaster winkelpersoniel.  

Us ridder yn Bagdad 

Stoarmskea yn it midden 

Gruppo Sportivo yn de  

Bidler Borrelje mei Betty 

Blow that horn, in grut  

sukses Jild 

by Jilt  

Om'e nocht nei Skylge  





 

  
 

  

Fan de redaksje……. 
 
Yn ferbân mei in nij wurkproses fan de redaksje en digitalisearing feroaret  
it tiidstip fan ynleverjen fan de kopij. Oant no ta wie it ynleverjen oant de 
moandeis foar de moanlikse redaksjegearkomste. Fanôf de Havensbank 
fan jannewaris 2014 ha de skriuwers 2 dagen langer de tiid om de kopij yn 
te leverjen oant de woansdei fan de redaksjegearkomst 18.00 oere! 
Kopij wat letter ynkomt rint grutte kâns net pleatst te wurden! 
Ha jo belang by it ûntfangen fan de ynlever- en fergaderlist fan de Havensbank? 
Stjoer dan efkes in mail nei: havensbank@gmail.com. 
 
Minsken dy ‘t noch sitte wachtsjen op de lêste pear jiergongen fan de ynbûne Havensbanken, moatte ta ús 
grutte spyt noch efkes wachtsje. Us ynbiner rint spitigernôch wat achter mei de wurksumheden en we witte 
noch net rjocht wannear we se by jo besoargje kinne. Hjirfoar ús oprjocht ekskús!   
 
Wat ek net echt giet as it slydjaget is ús, dit jier yntroduseare rubryk: “Út de panne fan” en dizze liket in stille 
dea te stjerren. Fandêr noch 1 kear de oprop om jo bysûndere, nostalgyske resepten fan eartiids op te stjoeren 
nei havensbank@gmail.com. 
Fansels efkes in moai ferhaal derby, wêrom dit foar jo sa’n bysûnder herinnering hat. Sa as: beppe makke it 
eartiids of it wie earmeljus iten of sokssawat! Lit it ús én ús lêzers witte. 

Wis, ek wy thùs dogge hjir oan mei om ’t net alles wat wy keapje wolle by de Attent te heljen is en de priis spilet 
hjoed de dei fansels ek in grutte rol, mar as in fraksje fan al dizze minsken út en troch dochs de boadskippen yn 
Wergea docht, moat it wol goed komme kinne. 
 
Miskien sjoch ik alles wol te swartgallich en tinke jimme dat ik mei al it boppesteande net blier yn it libben stean, 
mar ik woe dit wol efkes kwyt. Miskien moat it wol sa rinne as it rinne moat. Ien ding is wol wis; dat it noch 
hieltyd noflik wenjen is yn Wergea. 
 
Jelle Dijkstra 

 

 

Halbertsma ‘s trije ienakters op 22 en 23 novimber 2013 
 
It is gjin opjefte om jierliks nei de ienakters fan sawol de jongerein as de folwoeksenen ta te gean as te moatten; 
as ien stik jo net goed leit, witte jo dat nei in foech heal oere in oar stik oan bar is. Dit ha ik de lêste desennia net 
mear meimakke; alle stikken witte jo op ien as oare wize fêst te hâlden. De foarsitter iepent wer op syn eigen 
wize sa’n jûn en praat de stikken op in wol hiel persoanlike wize oan elkoar; it jout jo suver in betroud gefoel. 
 
It twadde stik: Hoefolle tasizzings sitte der yn in flesse drank, is sa werkenber en komt noch hieltyd foar. 
Nynke de Groot en Esther Dijkstra wisten mei harren kroechgongers in ûnderhâldend stik del te setten. Sûnder de 
oaren; Marijke Veenstra, Ruurd Sinnema, Klaas Wijbrandi en Berber de Boer te koart te dwaan, want sy 
aktearden allegearre geweldich, wol ik dochs Marijke Sinnema der efkes útlichtsje. Sy sette in oansketten, sis mar 
dronken frou sa treflik del, dat jo hast leauden dat der echte Bearenburch yn de flesse sitte moast.  
It wie efkes skrikken doe ’t de spilers fan it selsskreaune tredde stik: Oer de grins it toaniel opkamen. Wat 
moast dit wurde?; In spastyske Wietske Velde yn in rolstoel, Piet (Onslow) van der Veen, Baukje van Wieren, 
lykas Edith de frou fan Archie Bunker en in omheechfallene dochter, treflik delsetten troch Alie van der Werf. It 
like in hiel absurdistysk stik te wurden, mar it wie yn wêzen sa tryst kwa ynhâld dat jo begrutsjen hiene mei alle 
fasetten fan dit stik. Wat moatte Bauke van der Veen en Janneke Uitterdijk in wille hân hawwe mei it delsetten 
fan dit stik. 
 
It earste stik: Dus jim heit sûpte ha ik foar it lêst bewarre om’t dit einliks it lêste stik wêze moatten hie, want 
dit wie foar my it hichtepunt fan dizze jûn. Op in reuny fan fjouwer freondinnen wurdt nei safolle jier einliks de 
wierheid sein en dat barde yn de lêste sêne op sa ’n oangripende wize dat ik sels mei wiete eagen siet. Chapeau 
Tialda de Vries, Aaltsje en Sietske de Boer en Aukje Sinnema, ûnder rezjy fan Bert Sinnema en Hedda Miedema. 
 
Sa ’t jimme lêze kinne gean ik net (al) te djip op de ynhâld fan de stikken sels yn, want dan hiene de 
thúsbliuwers der mar wêze moatten. Sneon 23 novimber wie der in moaie opkomst yn De Bidler, mar de freeds 
hiene der mear minsken wêze kind. 
 
Toanielferiening Halbertsma fertsjinnet it!! 
 
Jelle Dijkstra 
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Doe deze kassabonnen, waarde maximaal 

De prijzen kunnen worden afgehaald bij “Kapsalon Francien”. Daarnaast is er natuurlijk ook de eindejaarstrekking. 

 

Pinnen via Rabobank 
geldautomaat in december 
weer mogelijk!
 
Instore geldautomaat bij Attent 
Supermarkt
De Rabobank heeft laten w
vanaf 11 december weer een Rabobank 
geldautomaat beschikbaar is in Wergea. 
Met Attent Supermarkt (Kerkbuurt 19) 
heeft zij afspraken gemaakt voor het 
plaatsen van een zogenoemde ‘instore
geldautomaat’. Dat betekent dat er een 
automaat in de supe
 
Wat verandert 
Voor de klanten verandert er feitelijk niets, 
want men kan in Wergea blijven pinnen via 
een Rabobank geldautomaat. Het enige 
wat verandert, is dat de geldautomaat 
alleen beschikbaar is gedurende de 
openingstijden die d
 
De Rabobank geeft aan blij te zijn met de 

gemaakte afspraken. Zo kan zij haar 

klanten in Wergea en omgeving blijven 

faciliteren in het opnemen van contant 

geld. 
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De winnaar van deze prijs wordt begin januari bekend gemaakt. 

De decemberactie wordt mogelijk gemaakt door d
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ZAKELIJK 

Onze decemberactie gaat weer b
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U hebt kans de waarde van de kassabonnen te winnen. 
Iedere maandag in december wordt er een trekking verricht:
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ZAKELIJK 
DECEMBERACTIE

Onze decemberactie gaat weer b
Wergea

Vanaf 1 december t/m 30 december kunnen er weer kassabonnen gespaard worden
Doe deze kassabonnen, waarde maximaal € 50,00, in een envelop voorzien van uw naam en adres en lever deze in 

bij één van onze winkels.

U hebt kans de waarde van de kassabonnen te winnen. 
Iedere maandag in december wordt er een trekking verricht:

Trekkingen : 9, 16, 23 en 30 december

De prijzen kunnen worden afgehaald bij “Kapsalon Francien”. Daarnaast is er natuurlijk ook de eindejaarstrekking. 
De winnaar van deze prijs wordt begin januari bekend gemaakt. 

De decemberactie wordt mogelijk gemaakt door d

Veenstra vof “de Rijdende Winkel”

Bakkerij T. de Boer
Attent Hansma

Kapsalon Francien
Slagerij Kramer
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ZAKELIJK WERGEA
 

DECEMBERACTIE

 
Onze decemberactie gaat weer beginnen, maak iedere week kans op

Wergea-oerein bonnen!!
 

Vanaf 1 december t/m 30 december kunnen er weer kassabonnen gespaard worden
€ 50,00, in een envelop voorzien van uw naam en adres en lever deze in 

bij één van onze winkels.
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Veenstra vof “de Rijdende Winkel”

Fa. K. Zwart
Bakkerij T. de Boer

Attent Hansma
Kapsalon Francien
Slagerij Kramer

Afscheidsfeest gemeente 
Boarnsterhim
 
Op vrijdag 13 december wordt de gemeente 
Boarnsterhim vrolijk 
in sporthal De Twine in Grou.
Er zijn optredens van onder andere de kinderkoren van 
Sander Metz, fanfare de Kriich Wergea, een aantal 
shantykoren, streetdancegroepen en nog veel meer. De 
avond begint om 19.30 en de toeg
bezit van een toegangsbewijs. 
 
Toegangsbewijzen kunnen worden afgehaald op de 
Mounder 20 in Wergea.
 

FRL
 
€3.80 per vel a 10 stuks
(€0.02 per zegel gaat naar Serious Request)
 
Te verkrijgen bij:
Auke v/d West
De Mounder 26
Wergea
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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 
 



 

 

Tentoanstelling 
 
Op sneon 5 en snein 6 oktober hat der in ten-
toanstelling yn de Bidler west.  
 
Dat de útstalling wat oars as oars wie dizze kear, hat 
de belangstellenden net keard om te kommen. It wie 
beide middeis gesellich drok, net dat we oer de 
koppen rinne koenen, mar dochs sa, dat de besikers 
allegear moai by de groepsfoto’s koene om dêr de 
missende nammen by yn te follen.  
 
 

 
En dat is foaral in moaie haal foar de Wurkgroep 
wurden. Fan hast alle 60 útstalde foto’s hawwe wy 
folslein de nammen by de foto’s krigen. Wat ús 
oanbelanget in grut sukses. Tige tank foar de ynset 
fan al dy minsken, dy’t ús dêr mei holpen ha. 
 
Wy binne no drok dwaande om al dy nammen yn 
dokuminten by de foto’s yn de kompjûter te setten. In 
hiele put, mar it sjit al moai op. 
 
Op it balkon wie in trochrinnende foarstelling te 
besjen fan sa’n 75 foto’s. Dêr ha in bulte minsken 
west, mar der wiene ek guon dy’t sa drok mei de 
nammen te set wienen, dat se der hast net iens tiid 
foar hiene om nei boppen. 
 
Mar no leit der by de wurkgoep noch in fraach: 
Der ha yn it ferline in tal ferienings west, wêr’t wy 
eins hielendal gjin materiaal fan ha. Materiaal (foto’s, 
notuleboeken, affysjes en oare snypsnaren), dêr’t wy 
fan tinke dat soks der grif noch wol earne wêze moat.  
Wy tinke oan bgl. it toulûken, it teatsen, it damjen, it 
skaken, it tafeltennisjen, de sportstichting, ensfh.  
 
Guon binne der noch, mar der binne ek al in 
stikmannich opholden te bestean. En grif binne yn dit 
rychje ek noch wol guon fergetten. 

Wa hat fan dy ferienings noch it ien en oar, wol dat 
wol opsykje en oan de Wurkgroep yn behear jaan, of 
ús yn elk gefal de gelegenheid jaan om dêr kopyen 
fan te meitsjen. 
 
Nim dan graach kontakt op Sjoerd L. Spykstra 
(2551769), Jan Swierstra (2552300) of Germ de Boer 
(2552354). Alfêst ús hertlike tank. 
 
Ut namme fan de wurkgroep, 
Rinze Visser, 
Skriuwer 
 
 

 
 
Wergea en Warstiens steunen Diabetes Fonds 
met € 713,21! 
 
21 vrijwilligers gingen begin november in Wergea en 
Warstiens op pad voor het Diabetes Fonds. 
Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 713,21 
op. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om 
diabetes beter te behandelen of te voorkomen.   
 
Niemand aan de deur gehad? 
Inwoners die geen collectant aan de deur hebben 
gehad, kunnen alsnog geld overmaken op  giro 5766 
t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer 
informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op 
www.diabetesfonds.nl. 
 

 
De Collecte van de Nierstichting 2013 
 
Van Wergea Warstiens Aegum en omstreken heeft 
€  654,97 opgebracht! 
  
De Nierstichting dankt iedereen voor zijn of haar 
bijdrage aan de collecte. 
  
Griet Pijl 
  
Na 40 jaar collecteren,en  14 jaar als coördinator van 
Wergea e.o. stop ik met coördineren van de 
Nierstichting. Ik heb Adrie Mud bereid gevonden om 
het over te nemen. 
  
Adrie Mud 
Reedmakker 4 
9005 RM  Wergea 
(058) 255 32 75 
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  ‘Blow That Horn’ is muzikaal spektakelstuk van jewelste 

Wellicht aangespoord door het indringende interview met muzikaal directeur Jan Tijsma en de fraaie ‘blow that 
horn’ foto in de Leeuwarder Courant, was een ongekend groot aantal liefhebbers die zondagmiddag 10 november 
2013 naar de fraai ingerichte bovenzaal van Jaap Wesselius getogen om zich er persoonlijk van te vergewissen of 
de hooggestemde verwachtingen vooraf inderdaad bewaarheid zouden worden.  

De beide, althans naar eigen zeggen, ‘kreaze jongkeardels’ uit de jaren zeventig, Sieb Kerkstra en Jan Tijsma, 
hadden een paar maanden terug het stoutmoedige plan opgevat hun favoriete muziek uit dit tijdsgewricht nog 
eens te doen herleven. Immers, met het vorderen der jaren wordt niet zelden met een zekere heimwee op een 
min of meer geïdealiseerd verleden teruggekeken, af en toe zelfs gelardeerd met een vleugje melancholie. Dit 
moeten mede de drijfveren van hun groots opgezet plan zijn geweest. Maar hoe dit mega-spektakel vorm te 
geven? Men vond de organisatie van het SwingCafé bereid een middag onder haar vlag te opereren, de locatie 
stond inmiddels al vast en welgeteld 24 musici, zangers en zangeressen stonden, na een eerste oproep, reeds te 
popelen om hun muzikale talenten den volke te presenteren. 
 
In de recente muziekgeschiedenis is sprake van legendarische concerten. Het optreden van Paul Simon en Art 
Garfunkel op 19 september 1981 voor een half miljoen toehoorders in Central Park, New York, behoort daar 
zeker toe. In 1959 veroverde Louis Armstrong in het volgepakte Diekman stadion te Enschede aller harten en het 
afscheidsconcert van Led Zeppelin op 10 december 2007 in de 02 Arena te Londen trok 20.000 fans, 20 miljoen 
aanvragen wereldwijd konden niet worden gehonoreerd.  
 
Kan ‘ Blow That Horn’ moeiteloos in dit rijtje worden opgenomen? Niet qua bezoekersaantallen uiteraard, maar 
wat zegt de macht van het getal? Muzikaal gesproken heeft dit concert eeuwigheidswaarde, waarover in de mini-
kosmos die Wergea nu eenmaal is tot in lengte van dagen zal worden gesproken. 
 
Wie nu waren deze middag de uitvoerende artiesten die met verve composities van Chicago, Blood, Sweat en 
Tears, Janis Joplin en vele anderen ten gehore brachten? Hun namen kunt u terugvinden in de Havensbank van 
oktober, waarin ze door de beide initiatiefnemers aan u werden voorgesteld. Hen hier nogmaals te noemen zou 
dit artikel immers een lengte geven van een uit de kluiten gewassen Dode Zee rol. 
 
Eén vocaliste dient hier echter nogmaals te worden vermeld: Fardau de Jong. Met verbluffend gemak, 
ogenschijnlijk vrij van zenuwen en een stem om in te lijsten, had de 14-jarige scholiere al na enkele maten de 
zaal aan haar voeten. Na haar reguliere bijdrage met onder andere het fraaie nummer ‘You Saved Me’ kon een 
toegift niet uitblijven. Aan het eind van het concert werd deze dan ook gepassioneerd afgedwongen door het 
enthousiaste publiek. Slechts begeleid door pianist Gerrit Hager, waardoor haar stem nog beter tot zijn recht 
kwam dan in ensemble bezetting, kreeg de gedragen ballad ‘Skinny Love’ de voortreffelijke uitvoering die het 
verdiende. 
 
Zelfs de presentatie van deze middag was geheel in de stijl van de zeventiger jaren. Spreekstalmeester Sieb 
Kerkstra had zich op verbluffend knappe wijze de spreektrant van disc-jockeys, presentatoren en nieuwslezers uit 
die tijd eigen gemaakt. Enigszins gehaast, de stem een halve toon hoger dan gewoonlijk, een quasi verspreking 
hier en daar, kortom, ook Veronica en Radio Noordzee herleefden deze middag, die niet beter kan worden 
omschreven dan met de kwalificatie: nu al legendarisch. 
 
Wiebe Sinnema 

Let op    Let op    Let op    Let op 
 
Er is voor het opgeven van activiteiten voor de 
dorpsagenda per 01-01-2014 een nieuw e-mailadres: 
 
Tot en met 31-12-2013 nog beschikbaar: 
a.kerkstra@wergea.com  en 
dorpsagenda@wergea.com 
 
Met ingang van 01-01-2014 : a.kerkstra@upcmail.nl 

 
Jeften 

 
De meagerste biggen bite it fûlst  
 
€   500,--; Pl. Belang Wergea (ôfspraak) 
€     25,--; A.S. eo.; H.J.P.V. + A.P.v.A. 
€     20,--; SK. 
€     15,--; T.H. eo 
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Column  
 
Belasting en belastbaarheid 
 
Op verzoek een enkele keer de column in het 
Nederlands. 
 
PSV meet tegenwoordig de belasting van de spelers.  
Daarmee wil men inzicht krijgen in hoeverre de 
tatoeages belastbaar zijn. Want zeg nou zelf mensen, 
soms zijn de  tatoeages opvallender dan de 
voetbalkwaliteiten.  
 
Het systeem waar PSV zich van bediend is het 
zogenaamde L.P.M. :  het Local Position 
Measurement-systeem.  
Een soort GPS waarbij alle fysieke inspanningen 
worden gemeten en geregistreerd.  Ik moet dan 
eventjes denken aan die categorie leerlingen op 
school die het huiswerk zelden of nooit maakten. 
Ook zij vonden evenals vele spelers de belasting te 
hoog.  
 
“Meneer snapt toch dat ik uit school in de namiddag 
eerst wat leuke plaatjes bekijk op de computer met 
mijn vrienden twitter, een stuk of wat app’s verstuur. 
‘s Avonds moet ik trainen met mijn team, daarna de 
derde helft – ja meneer ook na een training is er een 
derde helft- en dan nog even naar mijn vriendinnetje 
en dan is het onderhand bijna twaalf uur en wil ik op 
bed.  
 
Dus mijn  belastbaarheid is gering op dagen dat ik het 
druk heb met de social media, mijn sport en mijn 
meisje. Nogmaals daar heeft meneer toch wel begrip 
voor. U hebt de pech meneer dat uw lessen 
nederlands, muziek en biologie net op voor mij drukke 
dagen vallen”. 
Mijn collega, de leraar metselen zei dan: “Wie lacht 
niet die de mens beziet.” 
 
Ik zag afgelopen week ook nog even naar 
tennisfinales. Daar schijnt met name voor de dames 
de belasting  enorm te zijn. Het gekreun  gaat door 
merg en been. Doet me altijd weer denken aan het 
gekreun van mijn buurvrouw op bepaalde tijdstippen 
toen we in een rijtjeshuis woonden in Drachten. 
Maar de WTA, de spelersvakbond bemoeit zich er nu 
mee.  
 
Ja, beste mensen dit is geen grap, maar zij maken 
een kreuntest. Stellen criteria op, en kreunt 
bijvoorbeeld Sjarapova of Azarenka dermate 
luidruchtig  - overstijgt het de afgesproken decibels - 
dan worden de punten aan de tegenstander 
toegekend. 
 
Het doet denken aan het meten van de decibels van  
de vliegtuigen op Schiphol. 
De Nederlandse schaatsers kunnen de belasting 
momenteel goed verdragen. Tsjonge wat wordt er al 
snel geschaatst. Maar ook hier viel de term belasting. 
Het nieuwe schaatspak, eerst alleen maar door Sven 
gebruikt, ontlast juist de spieren volgens de 
geleerden.  

Het bestaat uit zeven lagen polyurethaan. De 
bovenste laag schijnt voor turbulentie te zorgen 
waardoor er minder zuiging is achter de benen. 
Het pak heeft bovendien een losse structuur over de 
knie en juist een trekkende structuur in de knieholte, 
hetgeen de spieren op natuurlijke wijze ontspant  
respectievelijk  inspant. 
 
Iedereen kwaad natuurlijk omdat  Sven in eerste 
instantie de enige was die `m mocht gebruiken.  
“Moast in pear nije broeken keapje sei Anneke noch, 
dy’t krekt sa binne.  
Dat is goed foar dy wrakke knibbels fan dij. 
Boppedat, as we dan een kuier meitsje kinst mij wer 
bijhâlde. 
 
Groetnis, 
Jaap Kooistra 

 
 
 

 
 
Opbrengst collecte Alzheimer Nederland 4-9 
november 
 
De collecte van Alzheimer Nederland in de week van 4 
t/m 9 november heeft € 538,69 opgebracht in 
Wergea. Hartelijk dank aan alle gevers en 
collectanten!  
 
Alzheimer Nederland werkt al bijna 30 jaar aan een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie 
(waarvan de ziekte van Alzheimer de meest 
voorkomende vorm is) en hun omgeving. Door hulp 
en informatie te bieden en op te komen voor hun 
belangen. Met 52 regionale afdelingen en ruim 200 
Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een 
landelijk dekkend netwerk. Daarnaast financiert 
Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek 
naar behandeling, preventie en genezing van 
dementie. De stichting is volledig afhankelijk van 
particuliere giften.  
 
Word ook collectant 
Met een paar uur van uw tijd kunt u volgend jaar ook 
mee helpen als collectant. U kunt zich opgeven bij:  
Ellie Boersma. Tel: 0588440495 of 
elliefeenstra@hotmail.com 
 
of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of via 
telefoonnummer 033-303 26 61.  

6 



 
 
 
 
 

 
 

 

             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 
 

 



 

   Zoals jullie hebben kunnen zien, wordt Us Doarpshus opgeknapt. 
 Maar dat is niet het enige wat daar gebeurt! 
 Betty Langhout stopt per 1 januari 2014 na bijna veertig jaar als 
 pachter in Us Doarphus te hebben gewerkt. Vele mooie jaren waarin 
 ook het nodige is veranderd. Wij zijn Betty heel dankbaar voor alles 
 wat zij voor Us Doarpshus heeft gedaan, en zullen op  een gepaste 
 manier afscheid van haar nemen op vrijdag 10  januari van 17.00 tot 
 20.00 uur.  
 
We gunnen Betty haar welverdiende rust maar het zal wel wennen zijn zonder dit bekende gezicht! 
Gelukkig hebben we wel weer een nieuwe pachter gevonden. Dit is Roelie Zuydendorp. Zij zal samen met haar man 
het dagelijks beheer van Us Doarpshus op zich nemen. Wij wensen Roelie en Douwe heel veel plezier en succes toe! 
 
Vooruitlopend is er al gestart met Filmcafé Bagdad. Op vrijdag 1 november presenteerde dit filmcafé in Us 
doarpshus de feelgoodmovie Bagdad café. Dit was een drukbezochte avond met een gezellige nazit. 
29 november is de volgende filmavond, waarbij u voor 7.50 een prachtige film kunt zien.  
 
Bestuur Us Doarpshus 
 

 

WERGEA ZINGT! 

Reikhalzend was in deze kontreien reeds lang naar die zondagmiddag 3 november uitgekeken: het eerste Wergeaster 
Korenfestival, met een royaal aanbod aan vocalisten, verdeeld over diverse koren die pop-musical-en licht klassieke 
werken ten gehore zouden brengen. Voorwaar, een pretentievolle opzet, waarvan succes bijna bij voorbaat al 
verzekerd leek. 
 
Het spits mocht worden afgebeten door het kinderkoor SJONG uit Wergea. Jeugd op het podium brengt altijd veel 
mensen op de been, met name ouders, pake’s en beppe’s. De sfeervolle Bidler herbergde deze middag dan ook vele 
familieleden en verwanten die vertederd, en af en toe van ontroering een traan wegpinkend, hun kanjer of prinsesje 
op het podium gadesloegen. En voldeden de vocale kwaliteiten van hun spruiten aan de hooggestemde 
verwachtingen? Alleszins. In fraaie, overwegend ritmische liederen zongen de toekomstige heldentenoren en mezzo’s 
dat het een aard had. Hun zang, inzet en discipline zullen niet in de laatste plaats te danken zijn geweest aan de 
gedreven, charismatische dirigent Sander Metz die een en ander tevens op gitaar begeleidde. 
 
Een muzikale Wytgaard/Wirdum/Wergea combinatie, die onder de bescheiden naam Sawat Suver door het leven gaat. 
Getalenteerde zangeressen die een veelzijdig repertoire beheersen en de benaming ‘suver’ alle eer aandoen. De 
Wergeaster inbreng in dit gezelschap mocht dan getalsmatig gering zijn, zang, dictie en voordracht van de plaatselijke 
dames waren bij tijd en wijle haast professioneel te noemen. Een pluim voor het gehele Sawat Suver en haar dirigent 
Klaske Deinum. 
 
De vocal group STIM, waarin 12 vocalisten vanuit heel Friesland zijn samengebald, hanteert in close harmony stijl een 
gevarieerd repertoire. Het koor zingt zowel a capella als met piano begeleiding. Anders dan in een koor met grote 
bezetting, waarin bijvoorbeeld een middelmatige bas tijdelijk op sleeptouw kan worden genomen door zijn 
stemgenoten, vereist close harmony een compacte manier van zingen, de naam zegt het in feite al. Elke uitglijder 
wordt onmiddellijk opgemerkt, elke valse toon onderkend. Op beide onvolkomenheden kon dit voortreffelijke ensemble 
deze middag echter niet worden betrapt. Het vakkundige dirigeerwerk van Titus Steegstra en de integere, muzikale 
begeleiding van toetsenist Gerrit Hager, beide Wergeasters, completeerden dit uitstekende optreden. 
 
En dan, tenslotte, de klap op de muzikale vuurpijl: het Popkoor Wergea. Sinds men in april 2012 met de repetities 
begon, brengt dit koor met overgave tal van pop-nummers ten gehore. Het repertoire breidt zich gestadig uit, en kan 
bijna volwassen worden genoemd. Hun debuutoptreden vond plaats in januari van dit jaar in de Sint Martinus kerk te 
Wergea, bij gelegenheid van diens 150 jarig bestaan. Rijst de vraag, hoe het ensemble er nu eigenlijk voor staat. Is er 
enige progressie geboekt, is het enthousiasme uit de begintijd nog steeds aanwezig? Gelukkig kunnen beide vragen in 
bevestigende zin worden beantwoord. Met name de zangvreugde werkt aanstekelijk, waarbij het muzikale element 
zeker niet wordt verwaarloosd. Sander Metz en ReinoutWeima voeren de directie over het geheel. Bij de aankondiging 
van de zangnummers ontpopt laatstgenoemde zich tevens als een amusant conferencier die de spanning bij de 
vocalisten bij voorbaat al wegneemt. 

Bovenstaande was een co-productie van de Bidler en het Popkoor, een initiatief, dat beslist voor herhaling vatbaar is.  

Wiebe Sinnema 
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  Afscheidsconcert Gruppo Sportivo in Wergea 
 
Op zaterdag 14 december geeft Gruppo Sportivo 
een afscheidsconcert in de Bidler in Wergea. 
Na een rijke, imposante carrière houdt de band ermee op. 
En zijn ze met de Farewelltour nog één keer te bewonderen in 
Friesland. 
 

 
 
 
Natuurlijk is een hoofdact niets zonder een goed voorprogramma, een  
‘runner up’ onder de Friese popbands. 
Hard Time Killing (HTK), de band van onze ‘local hero’ Redmer Kamsma. 
HTK laat zich inspireren door de invloeden van Triggerfinger, King of Leon, 
de Eagles. Met teksten die gaan over de stad, verwarring, liefde en drugs.  

De Kulturele Kommisje Wergea is trots op deze combinatie. De jongens van HTK staan aan het begin van een 
mooie carrière. Eind december zit het er voor Gruppo Sportivo op. Na een imposante carrière van bijna 40 jaar is 
het voor hen nu mooi geweest. Het geesteskindje van muzikaal genie Hans Vandenburg komt nog één keer naar 
Friesland om zichzelf een waardig afscheid te gunnen. 
 
Komt allen op zaterdag 14 december naar de Bidler in Wergea en geef deze legendarische band een 
waardig Fries afscheid! En wat betreft Hard Time Killing, geef hen een waardig Fries welkom! 

Kaarten te reserveren op: 
 www.kulturelekommisjewergea.nl of telefonisch: 058-2552844 
Kosten: € 15,-  
Voorprogramma: HTK (Hard Time Killing) 
Aanvang: 21.00 uur 
locatie: de Bidler in Wergea 

Gruppo Sportivo, een Haagse popband van de jaren ’70 
met als creatieve kracht  Hans Vandenburg.  Het succes 
begon met het eerste singeltje ‘Out There In The Jungle’. 
Met daaropvolgende albums '10 mistakes' en 'Back to '78' 
wist de band haar plaats in de voorheen vooral Britse 
muziekwereld te verzekeren. Newwavepop op Zappa-eske 
wijze, gekenmerkt door gevoel voor humor die tijdens elk 
optreden  moeiteloos door de show heen verwerkt wordt. 
 

 

 
Utnoeging 

 
Om in borrel te drinken mei Betty Langhout 
op 10 jannewaris fan 17.00 - oant 20.00 oere. 

 
40 jier wie sy it gesicht fan ús Doarpshûs en no hâldt sy op.  
We hoopje dat jim allegearre lâns komme om dizze jierren  

gesellich mei har ôf te sluten! 
 
 

Kadotip:  
 
Kontaktpersoanen: 
Pity vd Vlugt 058- 2553021 pityvandervlugt@live.nl 
Mariët vd Zweep 058-2553193 mzweep@upcmail.nl  
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INGEZONDEN 
 
FilmKafé Bagdad, een aanrader 
 
In de voetsporen van Tuschinski 
Toen Abraham Tuschinski in 1911 zijn eerste bioscoop in Rotterdam begon, kon hij nog niet bevroeden dat hij in 
enkele tientallen jaren een imposant bioscopen imperium zou opbouwen.  
Met de bouw van zijn naam dragende bioscooptheater in Amsterdam, zette Tuschinski in 1921 het bioscoop bezoek 
als amusement, definitief op de ‘vrijetijdskaart’.  
Maar niet alleen een prachtige Hollywoodfilm was reden om naar een filmtheater te gaan. Ook het bioscoopjournaal, 
als toegangspoort tot de wereldgeschiedenis, was een belangrijke publiekstrekker.  
 
Met de komst van televisie en internet is de drang om naar een bioscoop te gaan, sterk verminderd. Het aanbod wat 
we met een Ipad of smart Phone in de luie stoel voor de televisie de huiskamer in kunnen ‘loaden’, is vele malen 
groter, sneller en ….. meer van hetzelfde.  
Ondanks dat aanbod of misschien wel dankzij dat aanbod, hebben Frans Slaterus, Jan en Rimmy Tijsma de 
pionierende moed gehad om in de voetsporen van Tuschinski te stappen.  
Gesteund door een actief Dorpshuisbestuur is, op initiatief van dit drietal op 1 november, het Filmkafé Bagdad 
gestart. 
 
Een succes 
Die avond geen televisie met de zoveelste ‘Got Talent show’ maar gezellig met zijn tweeën naar de bioscoop. Geen 
parkeer problemen, geen afstandelijke kaartje verkoper of een met Cola doordrenkte zitplaats maar gewoon naar de 
(dorpshuis)zaal om de hoek, wat een luxe.  
In de foyer, die overigens uiterst subtiel geïntegreerd was met de bioscoopzaal, werden we bij binnenkomst direct al 
door het alleraardigste personeel van de zaal getrakteerd op een heerlijke kop koffie. Na een gezellig praatje met de 
operator, werden we met zijn ca. vijftigen, rond 20.00 uur naar onze zitplaatsen geleid. Op de afgeladen 
bioscoopzaal die avond, zou menig bioscoop exploitant jaloers zijn geweest. Na een korte inleiding over de 
achtergronden en het ontstaan van het Filmkafé werd ‘de projector’ gestart.  
 
Bagdad café een prachtige ‘feel good movie’ 
Met het uitgangspunt om in het Filmkafé geen doorsnee films te vertonen, is het met de keuze van de eerste film 
wat mij betreft meer dan geslaagd.  
De inhoud van de vertoonde film, ‘Bagdad café’ laat zich moeilijk in een paar zinnen vangen. Het zou deze prachtige 
film ook geen recht doen. Met de wetenschap dat de Havensbank slechts beperkte plaatsingsruimte heeft, verwijs ik 
u voor een uitgebreide uitleg over de inhoud van deze uit 1987 daterende film, graag naar het internet.  
Bekroond met diverse nominaties en prijzen, is Percy Adlon, de regisseur van Bagdad café, er in elk geval in 
geslaagd om er een prachtige humoristische ‘feel good movie’ van te maken.  
Ondanks het iets dik aangezette einde van de film, ben ik na de gezellige nazit in de foyer, glimlachend naar huis 
gelopen.  
 
Wat mij betreft is een filmbezoek aan het Filmkafé Bagdad een aanrader en voor herhaling vatbaar.  
 
Jitze Tadema 
 

 
 
Nederlandse Brandwondenstichting 
 
Dit jaar zijn de collectanten van 6 tot 12 oktober 
bij U aan de deur geweest. 
Hartelijk dank aan alle gevers, maar vooral ook 
aan de collectanten die  
zich weer voor dit goede doel hebben ingezet. 
Dit jaar is het bedrag van € 563,46 opgehaald en 
dit zal goed worden besteed. 
 
Maaike Zwart - van der Wal 
Collecteorganisator 
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Beareloop 2013, “Oars as Oars” 
Hoe’t we yn 2013 de reade loper mist ha…………….., 
 
Al foar de 8e kear gie de reis wer oan op sneon 2 
novimber. Yn’t foar bin der in soad trainingsoeren 
ferset. Miskien ha jim fernommen as tinke jim dat it 
tal leden fan “de sekte” ôfnimt. Dit is net wier, allinne 
is de groep faak yn wat lytsere ploechjes oan’t 
trainen. Kondysje, faasje, ambysje, blessures en 
fansels wurk meitsje dat we wolris yn wikseljende 
gearstalling en dei-delen traine. Mar fan de earste 
kear ôf is “de Berenloop Terschelling” foar ús ploech 
de happening fan’t jier. 
 
Sa ha we dizze simmer en hjerst ek wer folop oeren 
makke, Meast mei prachtich waar, de koarte broek 
koe oan’t no ta alle kearen oan. Op 21 april begjint de 
earste wille, opbliuwe oant de ynskriuwing iepent en 
dan rap de formulieren ynfolle. Dan elkoar appe as 
maile dat it slagge is. Dêrnei nimt de hype wat ôf. Mar 
op it momint dat de measten weromkomme fan 
fakânsje klapt de tiidsdruk deryn. Noch mar 13/14 
wike en dan sil dy aaklike 21 kilometer yn de fuotten 
sitte moatte. 
 
Dat giet de ien in stik makliker ôf as de oar. Fansels 
spylje, gewicht, lichemsbou, belestberheid en 
trochsettingsfermogen in grutte rol.  
We kin gebrûk meitsje fan witikhoefolle apps foar de 
rinnerij om de prestaasjes by te hâlden. De ien docht 
dit om progresje te sjen, de oar lit de app de 
kalorieën telle en set dat jûns om yn chips. Ús 
middenstân spilet der noch net hielendal goed op yn. 
In OLA-raket nei in lange waarme training is as in 
ingeltsje dy’t op de tonge pisset. Takommende 
simmer ferwachtsje we dan ek in friezer fol raketten 
by de pomp. 
 
Mar alle gekheid op in stokje, it earste wykein fan 
novimber stie wer op de aginda. Jaap misse we al as 
praktiserend lieder, mar ús aller goeroe Paul hie it sa 
ferhipte drok mei de nije praktyk dat Oscar en Henny 
ferplicht frijwillig om boadskippen moasten. Mei in 
listje fan foargeande jierren kaam dat gelokkich ek 
hielendal goed en bin we neat tekoart kaam. Op 
freedtejûn skeepten de earsten yn op de Morgana 
(www.zeilcharter.nl/morgana) dy’t yn de 
Willemshaven yn Harns lei. Skipper Eelke hie dizze 
kear it roer yn hannen. Nei in lange jûn en hiel koarte 
nacht fan de freedgongers kaam de grutste kloft 
rinners sneontemoarn op de boat. In goede hut en 
slapie opsykje, dan in bak koffie en de trossen los.  
 
Mei 32 man/frou sterk op nei Skylge. Sa as wenst 
hinnereis sile en werom op de moter. It silen is in 
moai mar kâld putsje. De waarberjochten wiene net 
alte alte mar kamen net út. De oankomst yn de haven 
fan West ferrûn foar de wyn en nei in beerenburgje en 
brea mei hearring giet elts syn wei. Om 19.30 stiet in 
miel koolhydraatryk iten klear en waard der 
alderhearlikst iten. Om dy tiid is al bekind dat de 
jeugdloop op sneintemoarn en de hiele maraton ôflast 
binne y.f.m. de minne waarberjochten. 1 (burd)man 
fan de groep is teloarsteld, hy soe de 42 rinne! 
Stiekum binne de oare 31 minsken op de boat bliid 
dat de hiele maraton net troch giet út soarch om him.  
 

Op dit stuit is noch net bekind wat de organisaasje 
beslúte sil oer de heale maraton. Sneintemoarn om 8 
oere wurd it beslút echt nommen. Dat betsjut dat we 
ús dizze jûn as sportive minsken tariede op de grutte 
dei fan moarn. In hiel lyts bytsje drank en betiid op 
bêd. Underwylst hat elts syn miening en gûnset it fan 
de twitter en oare berjochten oer it al as net 
trochgean. Nei in noflike nacht wurdt om 8 oere it 
grutte berjocht fan NET trochgean de media 
ynslingere. De organisaasje ferwachtet mooglik 
stoarm, rare buien en Staatsbosbeheer is bang dat 
der beammen op de rinners falle dy’t net mear yn 
lykwicht binne troch de stoarm fan earder dy wike (de 
beammen dan). Underkuolling (it is gjin 
alvestêdetocht!) en te min medyske foarsjenningen 
op it eilân mei te min mooglikheid om rinners ôf te 
fieren nei de fêste wâl meitsje dat de boargemaster 
mei de organisaasje dit beslút nimme moat. Elts 
reagearret op syn eigen wize. Der binne al minsken 
dy’t roppe om in nije boargemaster. Spitich dat we ús 
justerjûn in ”uitgaansverbod” oplein ha. Nei in goed 
brochje en wat hin en wer geëamel hearre we dat de 
skipper al om 13 oere op Harns oan wol. We kinne 
dan by ljocht farre. It sil min waar wurde. Omdat 
drave is wêr’t we foar kommen binne en it no moai 
waar is giet de groep yn de strakke pakjes en draven. 
We krije fan “oma Gre” strenge easken mei: net 
ûnder beammen komme, tink om fleanende 
dakpannen en byelkoar bliuwe. It waait yndie in 
stoarm. De die-hards fan de groep rinne yn in 
fleanende tiid wat se fan doel wiene. De oaren rinne 
in alternatyve rûte. It is dan om in oere as 11 
prachtich waar op Skylge, der hinget in bysûndere 
stimming op it eilân. Unbegrip, teloarstelling, lilkens 
mar foaral respek. It binne alle gewoane emoasjes 
dy’t foarby komme. De WOW’ers meitsje der mar in 
feestje fan. In lyts stikje is te sjen op nujij.nl/korte-
impressie-geen -Berenloop. Dan efkes ûnder de brûs 
en op nei de Braskoer foar in hearlik kâld pilske. Hy 
klapte der lekker yn. Om 13.15 oere farre we werom 
nei Harns. It waait dat it rikket en dat is op it Waad 
alwer in stik hurder as op it eilân. Hege golven, 
wynkrêft 9 en it gat tusken Flylân en Skylge meitsje 
dat it gjin donder opsjit. De moter draait op folle 
toeren mar de Brandaris bliuwt lang by ús. Foar de 
measten is it genietsjen, ien mei waar, wetter en wyn. 
Hiene we 4 jier lyn de te tichte mist op de weromreis, 
no hâld yn it sicht fan de haven de moter dermei op. 
Gelokkich is der in oar sylskip dy’t lânsside komt om 
te helpen. Mar der is mear help, we ha in monteur 
oan board! Bedankt Coen. Uteinlik hoege we gjin 
gebrûk te meitsjen fan de lift lânsside en binne we 
hast yn de haven as de v-snaar belies jout…….  
It net trochgean is in anti-klimaks, mar wat wie it wer 
moai om mei dizze bysûndere en hechte ploech op 
stap te gean. It meast ha ik toch genietsje kinnen fan 
alle “hearlike opmerkingen” hinne en wer! Dat boeren, 
fertsjintwurdigers, posten, soarch-minsken, 
kantoarminsken, ûndernimmers, leararen, dokters, 
monteurs en noch folle mear elkoar sa fine kinne!  
 
Bedankt! (En Bouke: ik ha dy wol in bytsje mist, 
kinne we oar jier wer ôfprate?) 
 
Franciske 
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Utfiering Gymnastykferiening UDI 
 
Al sittend op ‘e tribune, wachtsjend op de útfiering fan ús pleatslike gymnasten, dy ‘t harren keunsten fertoane 
wolle foar it grutte publyk, giene myn tinzen in skoftsje werom nei de mids jierren ’70 fan de foarige ieuw. 
As mantsje fan in jier 6 – 7 ha ik altyd wol 1 kear in útfiering meimakke as gymnast.  
Ik sjoch my dêr noch stean mei myn swarte sportbroekje, wyt ynterlokje, mei it UDI-logo te pronk op myn boarst. 
Mei myn atletysk lichem fan doe, wat nei alle gedachten net mear wie as fel, bonken, in hânfol yngewanden en in 
pear trieden die de namme spier hiene, mar die namme eins net fertsjinnen en alhiel net te fergelykjen mei de 
torso’s fan Epke Zonderland en  Yourie Van Gelder, moasten we oer banken en kasten drave, jinsels yn in 
yngewikkelde knoop tyskje yn de ringen en noch wichtiger: ek wer út de knoop! 
En dan de lange matte, dy ‘t syn namme ear oan die, want it wie in alderferskuorrendst ein, die gânse matte del te 
kopketûmeljen. No jaa, kopketûmelje??! Nei alle gedachten sette ik earst 1 as beide wynbrauwen op it 
“aardoppervlak” en mei in gejuigje stie ik op myn krún en dan wie it ôfwachtsjen of je de goede kant op falle 
soenen. Foelen jo werom as oerside dan gie de proseduere op ‘e nij yn wurking, mar tûmelen je troch, dan leine je 
te sykheljen as in fisk op it droege, om ‘t de landing, meastentiids plat op ‘e rêch wie en dan moast dit ritueel 
wjerhelle wurde oant de ein fan de lange matte. 
Mar hawar, dat wie doe!  
No is ‘t 10 novimber 2013 en it plak fan hanneljen: de Ljouwerter Rengershal (de nije sporthal neist it swimbad de 
Blauwe Golf)  
Wat opfalt is dat der foar in doarp as Wergea, mei konkurrinsje fan gâns oare sporten, in protte praktisearjende 
leden binne. No komt net elts út Wergea, mar ek út de omkriten, benamen Suderbuorren.  
 
Wat wy as publyk te sjen krigen wie in ferskaat oan turnkeunsten en dûns én it wie it besjen mear as wurdich. 
De spits waard ôfbiten troch de Sh’Bamgroep. in ploech froulju yn leeftyd fan begjin 20 oan ‘t in goede 70 jier. Se 
demonstrearren hoe se eltse wike dwaande binne om yn kondysje en foarm te bleauwen.  
No moat ik earlik sizze dat ik noch nea fan Sh’Bam heard hie en jo misskien ek net? Ik ha it Wrâld Wide Web efkes 
oer west en kaam op de folgjende útlis: 
“Je danst op populaire hits die hoog in de hitlijsten staan, klanken die te horen zijn in de meest trendy discotheken 

over de hele wereld, de beste classics die middels een remix in een nieuw jasje zijn gestoken en natuurlijk de 

meest swingende latin beats. Dit maakt SH'BAM tot een workout die ultrafun en gezellig is.” 

We krigen trije nummers te sjen en troch it “up tempo” karakter fan de “populaire hits” kin men fan tinken wol ha 
dat de kondysje op peil bliuwt by dizze froulju.  
Dernei kaam de jongere jeugd oan bar. Fan Pjutten oant en mei pubbers lieten ús it ferskaat sjen, wat de 
Gymnastyk/turnjen allegearre ynhâldt. 
Fan lytse piraten dy ‘t al kopketûmeljend troch de seal giene en lytse K3 famkes dy dûnsen dat it klapte. 
Dernei koe men der al mear turnjen yn ûntdekke, al wie dat net myn earste gedachte doe ‘t ik 4 blanke “wylden” 
fan in Afrikaanske stam it striidperk yn treden seach. Hja kundigen harsels oan en ôf mei in rituele dûns en  
tuskentiids seagen we harren krewearjen op de minitramp fan streksprong oant salto. 
De famkes fan de keurgroep lieten ús flot eftermekoar harren oefeningen sjen op flier, balke en brêge ûngelyk. 
Dizze fammen lieten sjen al aardich yn balâns te wêzen en harren lichem behearskje te kinnen. Tige knap! 
Dan in spektakelstik, te witten de Tumblingbaan. Wêr ‘t de lytseren kopketûmelen en folge waarden troch de wat 
grutteren, dy ‘t ymponearren mei  radslagen, saltos en overslagen en wit ik wat mear! 
Jammer dat yn myn tiid der gjin tumblingbaan wie, myn wize fan kopketûmeljen hie dan grif minder sear dien. 
Fansels kamen ek de ringen fan boppen, sels mei in gymnast der al yn. In pear meter boppe it maaifjild die hy in 
kreaze acrogym oefening. 
Ek de rekstok, dy ‘t yn Hollân gâns populairder makke is troch Epke Zonderland, kaam op ‘t aljemint. De 
ferneamde sweefelementen wiene der net, mar sa rûn giselje as dizze jongkeardel is ek al in prestaasje op himsels. 
Dan koene we noch genietsje fan apen yn de touwen en ek de Smurfen wiene fan de partij.  
En doe... waard it tsjuster. Nei in skofke giene de Blacklights oan en kaam der in fernimstich dûnske fan froulju mei 
donkere klean, mar mei wite sokken en mofkes oan. Je seagen dus alline de hannen en fuotten en sa út en troch in 
fluoresearjend hierelastyk en in swevend gebitsje. In prachtich skouspul! 
De show waard ôfsluten mei “The Harlem Shake” troch alle dielnimmers.  
Dizze “hype”  is al wer op syn retoer en dat kinne we lokkigernôch net sizze fan de Gymnastykferiening UDI.  
UDI hat sjen litten dat de Gymnastyk ek anno 2013 noch besteansrjocht hat yn Wergea en omkriten en mei in 
protte entûsjasme fan it bestjoer, mar fral de begelieders/sters kinne we misskien yn de takomst in nije Berber v/d 
Berg of Epke Zonderland fan UDI yn ‘e mjitte sjen. Mar wat eins noch wichtiger is: de “spielfreude” (om der mar ris 
in geef Frysk wurd tusken te goaien) en it yn kondysje kommen én te bleauwen fan de leden is dochs wêr it om 
giet. 
 
It krewearjen fan bestjoer, begelieding, âlders en de “ombouwers”,dy ‘t op behindige wize foar in flotte 
“changement de decor” soargen, hat perfoarst net om ‘e nocht west! 
Ik kin der allegear superlativen tsjinoan goaie, mar it wie gewoan in moaie útfiering en ik ha my net in tel ferfeeld.  
 
Mathijs Mud 
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Noch in stikje Twirl histoarje.……… 
35 jier twirlen yn Wergea 
 
Wat jimme miskien net witte is dat der nog een hiele 
twirl- en majorette histoarje leit foar de jierren dy’t 
Marit yn’e foarige Havensbank sa moai beskreaun hat. 
It stopjen van dit diel fan De Kriich fertsjinnet dit 
weromsjen wol. Jammer dat dizze unike sport no net 
mear yn Wergea bestiet. De twirlsters wiene ommers 
ek gauris de dûnsers yn’e iepenloftspullen fan 
Wergea. 
 
De Pyltsjes en de Poltsjes hawwe fan jongs ôf oan by 
de Majorettes, en letter de twirlsters, sitten, les jûn 
en diel út makke van it Kriich-bestjoer. 
Yn 1972 frege Styntsje Koopman op ‘e legere skoalle 
oan har freondinnen as sy ek by de majorettes woene 
en sa kaam Ypie derby. Sus Ymkje Koopman wie yn 
dy tiid hoofdmajorette. In jier letter kamen ek Gerda 
en Sietie der by. Der waard doe noch les jûn yn de 
âlde gymseal, wat no Doarpshûs is. Der stie in grutte 
waarme kachel yn it midden fan de seal. Letter 
oefenen we fansels yn ‘e nije gymseal. 
 
We moasten gauris optrede mei it korps en de 
drumband. Bygelyks by ‘t Concours Hippique, de 
Wandel-vierdaagse yn Ljouwert, it ynheljen fan de 
bejaardereiskes, it Skoalfeest en ek de Sinteklaas-
yntochten net te ferjitten. Wat wie it betiden kâld as 
wy yn’e snie Sinteklaas yn Warten ynhelje moasten. 
Je koene nei in skofke de baton net iens mear fiele, lit 
stean der mei draaie.  
Gerda wie jierrenlang de hoofdmajorette, in 
earebaantsje, en rûn dan mei optredens op ‘e dyk 
foar de majorettes. Ypie wie de “reserve”. Se gongen 
tegearre doe ’t se 15/16 jier wiene op kursus nei 
Assen om de technyk noch better ûnder de knibbel te 
krijen. 
 
Op in stuit fûnen we dat de majorettes ek wol in 
fertsjinwurdiging ha mochten yn ’t Kriich-bestjoer. 
Dat slagge sa’n bytsje. De 15 jierrige Styntsje en Ypie 
mochten meifergaderje mei grutte mannen lykas Cees 
Lautenbach, Leendert Hager, Piet de Boer, Ype 
Kerkstra, Anne de Haan en Jelmer de Groot. Wy 
mochten earst net mei stimme oer belangryke saken, 
we wiene allinnich mar “bysitter”. It hat noch hiel wat 
jierren duorre foar ‘t wy echt meitelden by De Kriich. 
 
Yn 1978 kaam Joke van der Wier út Akkrum ús 
majoretteles jaan. Ek naam se de twirlsport mei nei 
Wergea. Joke wie ambitieus, se woe mei de 
majorettes nei in heus majorette-concours en dat 
slagge, yn 1980 binne we nei Heemskerk west. 
Joke hat de twirlsport nei it noarden fan Nederlân 
helle. Se hie in twirlteam yn Akkrum, Wergea, Grins, 
Emmeloord en letter ek Twirlteam Noord (in 
seleksjeteam fan de noardelijke provinsjes). Ek siet se 
yn ‘e landelijke twirlbond, it HITA, letter de NTSB, en 
wie se jurylid. 
En dat mei 3 lytse bern…, dat moast wol hiel drok 
west hawwe. Se wie oars altiten rêstich, mar wol 
fanatyk en oh sa goed yn it meitsjen fan moaie 
routines, want sy en wy letter ek, gongen foar de 
prizen!  
 

Joke sei dat twirlen, oerwaaid út Amerika, hiel bot like 
op “keunstriden” mar dan sûnder de redens en mei 
baton. Kwa ferskate disciplines kinne je ’t dêr ek mei 
fergelykje. Je hawwe Freestyle, Dancetwirl, Twirling 
(de technyske fariant) en Strutting (de 
majorettefariant) en Novelty (mei ferskate attributen 
sa as hoepel en bal). Ek kin je meidwaan as solist, as 
duo en as team. 
 
Tinie mocht eins earst net op twirlen, want se wie 
links dus dat soe neffens mem neat wurde kinne... 
Mar se mocht it toch prebearje. It waard har twadde 
libben fan har 7e tot 30e jier.  
Sloegen wy thús de planten net fan it kastje yn’e 
keamer, dan fleach de baton wol yn’e feart foar hûs, 
of op’e auto… Al gau wie Tinie net út ‘e gymseal wei 
te slaan. Ekstra meitraine mei de A groep en letter ek 
helpe by de C en D groep.  
Jierrenlang wiene der fjouwer grutte twirlteams by De 
Kriich. Neist it meidwaan yn in team (of 2, 3 of 4 
teams) wiene wy ek as solist as duo op de wedstriden 
te finen.  
Tinie wie 14 as 15 doe’t se les begûn te jaan oan in 
team fan wol 15 famkes fan 6 jier. Der wiene sels 
wachtlisten yn dy tiid. It les jaan wie har bybaantsje 
(se moast eltse moanne mei in briefke met lesoeren 
nei Leendert Hager en dan krige se der wat jild foar). 
Op sneon wie se de hiele dei oan it trainen mei 
twirlteam Noord. Hjir gongen Ypie en Sietie al earder 
hinne. Doe ’t jierren letter de twirlteams wat te lyts 
waarden binne de twirlsters ut Akkrum en Grins bij de 
Kriich kommen.  
 
Nei hiel wat jierren krige it twirlen de oerhân boppe 
de majorettes. It hat hiel wat fergaderingen duorre 
mar der waard úteinlik besletten dat majorette net 
mear ferplicht wie neist it twirlen. De optredens foar 
de majorettes wiene aardich werom rûn en it twirlen 
is ritmysker mei leuke dûnsmusyk, je moatte linich 
wêze, de baton-technyk behearse en de koördinaasje 
tusken lichem en baton is ek tige belangryk.  
 
En dan de wedstriden. Omt der yn dy tiid aardich wat 
teams yn ’t noarden wiene, hiene wy ek noch wol 
gauris wedstriden yn ‘e buurt, bygelyks yn 
Surhústerfean of Akkrum.  Mar oer ’t algemien 
reizgen we it hiele lân troch, Rijssen, Vianen, 
Ridderkerk… Us âlders rieden ús fansels oeral hinne, 
mar letter hiene we ’t rydbewiis en gongen we sels op 
in paad mei ús Fiatsjes.  
Tinie wie wat jonger as de oaren út de A-groep dus 
harren mem hat har troch hiel Nederlân brocht foar 
wedstriden en trainingen. Der is hast gjin sporthal 
dy’t wy net sjoen hawwe. Ypie en Sietie harren mem 
gong faak mei om trainingen en wedstriiden te 
filmjen, unyk foar dy tiid. Dan koene wy sels sjen wat 
net goed wie en better moast.  
Wy fûlen faak ris yn ‘e prizen, sa ek yn Hillegom. Dan 
kochten we lâns de dyk in blommeslinger en dy gong 
foar op ‘e auto mei nei hûs.  
Ruzies oer de koartste rûte (gjin tom tom, gjin 
routeplanner, gewoan in autokaart), hiele gesellige 
hotels, hiele fize kampeerbuorkerijen……wy hawwe it 
allegeare sjoen.  
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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!   
 
 



 

Sietie joech yn dy tiid les oan de majorettes fan 
Bumata yn Bûtenpost.Yn de auto brocht wurde nei it 
station, dan mei de trein nei Bûtenpost en letter op’e 
jûn wer werom. Letter hie se har riidbewiis en waard 
it reizgjen wat makliker.  
We hiene ’t der mar drok mei, we joegen les, sieten 
yn ’t bestjoer en traine traine traine. 
We hiene ek twirlkursussen en sa bedarre Sietie op in 
stuit in wykein yn Papendal. Ek ha wy in 
workshop/training hân fan in Amerikaan, Tinie ferjit 
nea wer de skuon dy ‘t hy oan hie, hiele grutte swarte 
Nikes……..mar twirlje koe hy as de beste. 
Rekke, strekke, balletlessen, spagaten mei boeken 
ûnder de fuotten om noch liniger te wurden, it hearde 
der allegear by. 
Jo begripe it no fêst wol in bytsje, it wie miskien net 
echt bekend, mar Wergea twirlde op heech niveau (sa 
dat is der út…) 
 
Mem Pol fûn dat de parse wol wat oandacht oan ús 
twirlen bestede mocht en sadwaande kaam der op 1 
maart 1988 in grut artikel yn de Ljouwerter krante. 
“Dit is topsport en it is folle mear as mar wat swaaie 
mei in stokje” wie de titel.  
Dat jier stie Tinie mei har D-groepke (famkes fan 6 
jier ald) op it Ned. Kampioenskip yn de Martinihal yn 
Grins en ze waarden der samar 5e. De nije blauwe 
pakjes (mei in wyt elastykje om ‘e búk fan IJsselstein) 
wiene nog regele troch Jelmer de Groot fan it 
bestjoer.  
 
It hichtepunt wie it jierlikse Nederlânske 
Kampioenskip yn ‘t Hemelvaart-wykein. It begong 
met foarrondes en op snein de finale. En jaseker, wy 
binne mei De Kriich 2e wurden op it NK en mei 
Twirlteam Noord Nederlansk Kampioen! 
 
 
 
 
  
  

We hawwe ek noch in goai dien nei it Europeesk 
niveau mei in Freestyle routine, mar Joke waard siik, 
moast stopje en dat wie toch wol in kearpunt. Dat 
jier, 1990, slagge ’t ús  net in finale plakje foar it NK 
te krijen. Nei safolle jier mei elkoar trainen en wille 
hawwe wie dit wol wat in sneu ein.  
De froulju fan de A-groep hiene hast allegear wurk, 
gongen trouwen en krigen bern. Ja, yn dy tiid waard 
der nog twirlt oant je bygelyks 26 jier wiene.  
 
De A-groep stoppe yn 1990. Ypie en Tinie bleaune 
de oare twirlsters en majorettes les jaan.  
Grutte utfieringen, letter sels mei ljochtshows fan 
Frans Slaterus. Der wie in útfiering dy’t hast 
begjinne moast, mar de foarsitter wie der noch net. 
Hy soe dy jûn “ladyspeake” siz mar. Hij siet yn 
Limburg……..no dan krij je ‘t aardich benaud mei in 
seal fol minsken. Mar gelokkich wie dêr Annemiek 
Schuurman om ús út ’e brân te helpen.  
 
Yn 1991, neidat Ypie ek opholden wie, hat Tinie de 
boel hielendal oernaam. Se bleau sels ek noch 
twirlen en Petra de Boer en Regina Veenstra gongen 
de jongste twirlsters les jaan. Petra en Christina de 
Boer, Regina Veenstra, Marit Bamboe, Annemarie 
Mason, Rimke van Wieren en Marieke vd Ploeg 
trainden dan ek noch op sneon foar solo en duo 
routines. Heit en mem De Boer wiene faak mei nei 
de wedstriden en hawwe hiel wat by-inoar filme. De 
dvd’s fan dy jierren binne sa leuk om werom te sjen. 
As wy de âlde routines sjogge is it krekt as falt de 
tiid fuort, je witte sels de folchoarder faaks noch wol. 
Nei it stopjen van Tinie hat Beitske Zwerver it fan 
har oernaam. Sy hat ek noch mear as 10 jier les jûn. 
 

 

1980 Councours Heemskerk 
 
v.l.n.r. achterste rij: Maaike de Jong, Ypie Pijl, 
Maaike Hornstra, Aaltje Bergsma, Monique Dekker, 
Beitske Zwerver, Anneke de Boer, 
Styntsje Koopman, Lutske Bergmsa 
midden: Lydia vd Veen, Durkje vd Leij, Sietie Pijl, 
Klaaske Zwerver, Tinie Talsma, Jetty Pijl, 
Nynke de Haan 
foar: Gerda Pol 
 

1982/1983 A-groep De Kriich 
 
v.l.n.r. achter: Styntsje Koopman, 
Maaike Hornstra, Aaltje Bergsma, Sietie Pijl, 
Anneke de Boer, Ypie Pijl, Klaaske Zwerver 
midden: Monique Dekker, Beitske Zwerver, 
Gerda Pol 
foar: Lutske Bergsma 
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Yn 1991, neidat Ypie ek opholden wie, hat Tinie de boel hielendal oernaam. Se bleau sels ek noch twirlen en Petra 
de Boer en Regina Veenstra gongen de jongste twirlsters les jaan. Petra en Christina de Boer, Regina Veenstra, 
Marit Bamboe, Annemarie Mason, Rimke van Wieren en Marieke vd Ploeg trainden dan ek noch op sneon foar solo 
en duo routines. Heit en mem De Boer wiene faak mei nei de wedstriden en hawwe hiel wat by-inoar filme. De 
dvd’s fan dy jierren binne sa leuk om werom te sjen. As wy de âlde routines sjogge is it krekt as falt de tiid fuort, 
je witte sels de folchoarder faaks noch wol. Nei it stopjen van Tinie hat Beitske Zwerver it fan har oernaam. Sy hat 
ek noch mear as 10 jier les jûn. 
 
Neist de groepen wiene der ek allegeare solisten en duo’s. Jierrenlang hat it oandiel fan de Kriich op de lannelike 
wedstriden grut west. Dan stiene je as lyts famke van 9 of 10 jier allinnich foar in grutte jury yn in sporthal mei 
tribunes fol minsken en moasten je ek foaral goed laitsje, ek as je der pine búk fan hienen. En fansels in tas fol 
twirlpakjes mei want foar eltse routine hiene je wer in oar pakje oan. Op ‘t ein fan ‘e dei krigen je dan in jury-
rapport en waard de dei mei it Wilhelmus ôfsluten. Ek moasten je dan allegearre nog in kear lâns de jury en in 
“salut” meitsje. By it twirlen wie it “protocol” oh sa belangryk. 
 
En sa as Marit de hierlak en make-up al neamde, learden je ek it ynflechtsjen fan it hier. Untelbeare kearen ha we 
inoar it hier dien. Soms wat te strak, sa dat je jûns in hiele seare holle hiene. En earme Sietie hie gjin lang hier, sy 
hie de kop altyd fol mei spjeltsjes. It hier moast wol achteroer…..”protocol”. Sy hat nog ien kear in wedstriid twirlt 
mei in echte flecht op’e holle. 
 
Sietie wie ús technyske twirlster. Rolls koe sy as de beste. Dan moatte je de baton oar je earmen en nekke rôlje 
litte en derby sels rûntsjes draaie. In protte fan ús wiene ek by ‘t turnen dus it springen, de kracht en linichheid 
derfan koene we ek wer by it twirlen brûke. Tinie wie de dûnser en koe hielendal lokkich wurde fan een nij makke 
routine of in nije “trick” dy ‘t slagge. It wie de keunst om better te wurden. Fan in 1 turn, nei in 2, 3 en sels 4 turn 
(baton yn ‘e loft goaie, rûntsjes draaie en wer fange). Illusions, fishtails, nekrolls, plië, relevé en gean sa mar 
troch. Alle nammen wiene yn it Ingelsk of Frânsk. 
 
De muzyk setten wy op cassettebandsjes. Lyste stikjes fan in cd op in bandsje kopieare en dan prebearje it nije 
stikje der presys tsjinoan te plakken sûnder dat der in stilte tusken kaam. Simmerfakânsjes wiene der foar om nije 
muzyk te sykjen, te knippen en te plakken en routines te betinken. Faaks moasten der wol 6 of 8 nije routines 
makke wurde foar it nije seizoen begûn. 
Eltse twa jier krigen alle teams wer in nije routine. Skriften fol mei lytse popkes yn allegeare figuren met twirltaal 
der tusken. In protte dêrfan is bewarre. Fiif jûnen yn ’e wike traine of lesjaan, al dy routines betinke, wedstriden 
(healwei seizen moarns yn’e auto en jûns hiel let wer thús) en utfieringen mei in slotoptreden fan alle groepen mei 
inoar, twirlpakjes ontwerpe, en dy sels, of mem, hielendal fersiere mei loverkes, sneons traine yn hiele kâlde 
sporthallen… We hawwe doe nea sels betocht dat dit echt wol topsport wie! 
 
Miskien oar een pear jier dochs wer twirlsters of in dûnsfariant by De Kriich ? 
Wa sil it sizze. De pakjes en batons earst mar efkes bewarje. 
 
It wurdt yn elts gefal wol tiid foar in reünie! 
 
De Pyltsjes en de Poltsjes 
Ypie en Sietie, Gerda en Tinie  
 

 

 

1989 A-team De Kriich  
Carin v Liere (Zevenhuizen), Sietie Pijl, 
Tinie Pol, Arnold v Opstal (Akkrum), 
Ypie Pijl (Readtsjerk) 
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WINTERACTIE VOEDSELBANK LEEUWARDEN 
 
Armoede is in ons land een hardnekkig probleem. De landelijke kerken komen het al lange tijd tegen en de laatste 
jaren wordt het er niet beter op. Dat is dan ook de reden waarom de gezamenlijke diaconieën van alle kerken van 
Wergea, Warten en Warstiens besloten hebben om net als vorig jaar rond de Kerst een actie te organiseren voor 
de Voedselbank te Leeuwarden. Bij het woord ‘armoede’ denken velen aan de televisiebeelden van hongerende 
kinderen in de derde wereld. Maar wat houdt ‘armoede’ in voor kinderen en gezinnen in Nederland? 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van schokkende beelden van kinderen die doodgaan van de honger. Het is 
wel een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door continu 
gebrek aan geld voor alles dat iets uitstijgt boven de meest elementaire behoeften; en soms kan daarin zelfs niet 
meer fatsoenlijk worden voorzien.  
Een alleenstaande moeder met twee kinderen zegt het zo: “De druk is heel, heel erg groot! Je raakt in paniek bij 
de minste of geringste zaken: een lekke fietsband, een kapotte broek, kapotte schoenen of het simpelweg moeten 
kopen van een doosje aspirine. Het nachten wakker liggen, hoe moet dit, hoe moet dat. We hebben niet dagelijks 
een warme maaltijd. Ik ben af en toe echt radeloos.” 
Het is altijd rekenen. Een kind van een vrouw in de bijstand zei eens: “Mijn moeder heeft altijd een som in haar 
hoofd.” 
Armoede raakt je. Niet alleen in je portemonnee, maar in alle facetten van het leven en in je gevoel van 
eigenwaarde. 
Voor lang niet iedereen is betaalde arbeid een mogelijkheid om aan die armoede te ontsnappen. Het aantal 
werkende armen stijgt bovendien sterk. 

 
Barmhartigheid en gerechtigheid 

 
Vanuit de kerken besteden we sinds jaar en dag aandacht aan armoede. Verzet tegen het onrecht van armoede 
raakt tenslotte het hart van het evangelie. Plaatselijke diaconieën zetten zich in om mensen in de knel met raad 
en daad bij te staan. Landelijk en provinciaal wordt dat ondersteund door Kerkinactie. Bij alle activiteiten gaan 
‘helpen waar geen helper is’ en het signaleren van misstanden en alarmeren van politiek en samenleving hand in 
hand. Diaconaat is barmhartigheid en gerechtigheid. 

 
Wat doet de Voedselbank Leeuwarden? 

 
De Voedselbank Leeuwarden verstrekt maandelijks ca. 250 voedselpakketten aan mensen die niet rond kunnen 
komen. Dat betekent bijvoorbeeld voor een éénpersoonshuishouden dat deze per maand aan eten, drinken en 
kleding minder dan E 150,- te besteden heeft. Dit betekent ook dat de Voedselbank voor het samenstellen van de 
voedselpakketten maandelijks over circa 6000 producten moet beschikken! 
 

Wat kunt u doen? 
 
U kunt het werk van de Voedselbank ondersteunen door: 

1 Uw kerstpakket, of een deel daarvan, te geven aan de Voedselbank. 
2 Het inzamelen van houdbare levensmiddelen zoals: 

melk en melkproducten 
macaroni/rijst, sauzen en mixen 
‘harde groenten’ zoals bieten, wortels, koolsoorten, uien, aardappelen en blikgroenten 
vruchten op sap en snoep 
broodbeleg zoals jam, pindakaas etc. 
maar ook: wasmiddelen en toiletartikelen 

2 U aan te melden als vrijwilliger, bijvoorbeeld om te helpen bij de ‘supermarktacties’, of bij het verzorgen 
van de administratie of te helpen bij het transport. U kunt de Voedselbank telefonisch bereiken op 058-
2553994 of per mail info@voedselbankleeuwarden.nl. Neemt u ook eens een kijkje op de website: 
www.voedselbankleeuwarden.nl.  

3 Het overmaken van een gift op bankrekening 29.30.31.762, of door donateur te worden. 
 
Bovenstaande produkten kunt u van 13 december tot en met 27 december inleveren in de dozen bij:  
Gereformeerde Kerk te Warten  
Fam. Van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten)                     
SPAR Wergea 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking !  
 

Met een groet van de diaconieën van de katholieke, doopsgezinde, gereformeerde en hervormde 
kerkgemeenschappen van Warten/Wergea/Warstiens 
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Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden
 
Hjirby de útslach fan
omkriten  it foar it sizzen hie (Firt).
 
Ek wolle wy de beide Wergeasters, te witten: Aaltsje Meinderts
lokwinskje mei
ûnderbedield.
 
Stimburo wergea

Totaal útbrochte stimmen 699

Opkomst 53,1%

1. PVDA
2. VVD
3. Pal GroenLinks
4. CDA
5. NLP
6. D66
7. ChristenUnie
8. FNP
9. NKP
10. Feriene Lofts
11. Libertarische Partij
Blanko

Sneinskoalle Wergea
 
Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.
Een kerstfeest voor iedereen, we hopen dan 
ook dat er veel 
met ons meevieren.
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom!
 
De kinderen en leiding van Sneinskoalle Wergea
 
25 december, 19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10
 

 
Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

Hjirby de útslach fan
omkriten  it foar it sizzen hie (Firt).

Ek wolle wy de beide Wergeasters, te witten: Aaltsje Meinderts
lokwinskje mei it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 
ûnderbedield. 

Stimburo wergea

Totaal útbrochte stimmen 699

Opkomst 53,1%

1. PVDA 
2. VVD 
3. Pal GroenLinks
4. CDA 
5. NLP 
6. D66 
7. ChristenUnie 
8. FNP 
9. NKP 
10. Feriene Lofts
11. Libertarische Partij
Blanko 

Sneinskoalle Wergea
 
Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.
Een kerstfeest voor iedereen, we hopen dan 
ook dat er veel 
met ons meevieren.
 
Jullie zijn allemaal van harte welkom!
 
De kinderen en leiding van Sneinskoalle Wergea
 
25 december, 19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10
 

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

Hjirby de útslach fan de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 
omkriten  it foar it sizzen hie (Firt).

Ek wolle wy de beide Wergeasters, te witten: Aaltsje Meinderts
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

Stimburo wergea 

Totaal útbrochte stimmen 699

Opkomst 53,1% 

Stimmen
292
54 

3. Pal GroenLinks 22 
111
43 
35 

 4 
115
10 

10. Feriene Lofts 9 
11. Libertarische Partij 9 

1 

Sneinskoalle Wergea

Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.
Een kerstfeest voor iedereen, we hopen dan 
ook dat er veel kleine en grote mensen het
met ons meevieren. 

Jullie zijn allemaal van harte welkom!

De kinderen en leiding van Sneinskoalle Wergea

25 december, 19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10

 

 

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 
omkriten  it foar it sizzen hie (Firt). 

Ek wolle wy de beide Wergeasters, te witten: Aaltsje Meinderts
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

Totaal útbrochte stimmen 699 

Stimmen Sitten (Firt)
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Sneinskoalle Wergea 

Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.
Een kerstfeest voor iedereen, we hopen dan 

kleine en grote mensen het

Jullie zijn allemaal van harte welkom!

De kinderen en leiding van Sneinskoalle Wergea

25 december, 19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10

“Opeens was daar het kind!!”
 
Snein 15 Desimber,
Adventstsjinst.
 
19.00 oere yn de 
RK tsjerke yn Wergea.
 
Meiwurking: “De Kriich” en
it koor “Ynspiraasje!”
 

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

Ek wolle wy de beide Wergeasters, te witten: Aaltsje Meinderts
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

Sitten (Firt) 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest. 
Een kerstfeest voor iedereen, we hopen dan  

kleine en grote mensen het 

Jullie zijn allemaal van harte welkom! 

De kinderen en leiding van Sneinskoalle Wergea

25 december, 19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10

“Opeens was daar het kind!!”

Snein 15 Desimber,
Adventstsjinst. 

9.00 oere yn de  
RK tsjerke yn Wergea.

Meiwurking: “De Kriich” en
it koor “Ynspiraasje!”

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

Ek wolle wy de beide Wergeasters, te witten: Aaltsje Meinderts-
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

De hiele nije gemeente

Totaal útbrochte stimmen 33.39

Opk

Stimmen
9.933
3.403
3.108
4.498
3.359
3.918
1.874
2.110
543
862
231

De kinderen en leiding van Sneinskoalle Wergea 

25 december, 19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10 

“Opeens was daar het kind!!”

Snein 15 Desimber, 

RK tsjerke yn Wergea. 

Meiwurking: “De Kriich” en 
it koor “Ynspiraasje!”  

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

-Goïnga (CDA) en Wietse Martens (PVDA) fan herte 
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

De hiele nije gemeente

Totaal útbrochte stimmen 33.39

Opkomst 39,5%

Stimmen 
9.933 
3.403 
3.108 
4.498 
3.359 
3.918 
1.874 
2.110 
543 
862 
231 

“Opeens was daar het kind!!”

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

Goïnga (CDA) en Wietse Martens (PVDA) fan herte 
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

De hiele nije gemeente

Totaal útbrochte stimmen 33.39

omst 39,5% 

Sitten 
12 
4 
4 
5 
4 
5 
2 
2 
0 
1 
0 

“Opeens was daar het kind!!” 

Nei ôfrin is der bûtendoar, 
poeiermolke of glúwein. 

Fersoarche troch de jeugd!

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

Goïnga (CDA) en Wietse Martens (PVDA) fan herte 
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

De hiele nije gemeente 

Totaal útbrochte stimmen 33.39 

 

 
Nei ôfrin is der bûtendoar, 
poeiermolke of glúwein. 

Fersoarche troch de jeugd!

 

Gemeenteriedsferkiezing 13 novimber 2013 Gemeente Leeuwarden 

de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

Goïnga (CDA) en Wietse Martens (PVDA) fan herte 
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

 

 

Nei ôfrin is der bûtendoar, 
poeiermolke of glúwein. 

Fersoarche troch de jeugd! 
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de gemeenteriedsferkiezing 2013 en mei derby ek  de útslach wannear ‘t allinne Wergea en 

Goïnga (CDA) en Wietse Martens (PVDA) fan herte 
it feit dat sy ta gemeenteriedslid keazen binne. Twa fan de njoggenentritich; dermei binne wy net 

 



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
  

Dorpsagenda 
 

30.11.2013  
13.15 uur  

Intocht Sinterklaas Bij de Havensbank  

30.11.2013  
21.00 uur  

Top orkest "Vangrail" organisatie SZDRNZLL De Bidler  

02.12.2013  
19.30 uur  

Frouljus ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

07.12.2013  
19.45 uur  

Klaverjassen `De Krakers  ̀ Café Lands Welvaren  

09.12.2013  
19.00 - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

10.12.2013  
16.00 uur  

ANBO koffietafel Us Doarpshûs  

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  

16.12.2013  
19.30 uur  

Adventsjûn Frouljus ferienigings "Yn Kristus Ien" 't Anker  

21.12.2013  
19.30 uur  

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

23.12.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

25.12.2013  
19.00 uur  

Krystfeest sneinskoalle Wergea Doopgezinde kerk "De Frissel"  

28.12.2013  
19.45 uur  

Maat klaverjassen `De Krakers` Café Lands Welvaren  

06.01.2014  
19.30 uur  

Frouljus ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

10.01.2014  
17.00 - 20.00 uur  

Afscheids receptie Betty Langhout Us Doarpshûs  

11.01.2014  
19.30 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

13.01.2014  
19.00 - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

17.01.2014  
19.30 uur  

Schutjassen Lotterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

20.01.2014  
19.30 uur  

Frouljus ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

21.01.2014  
14.00 uur  

ANBO samen met Warten Us Doarpshûs  

21.01.2014  
19.00 uur  

Biljartclub Castelein driebanden toernooi Café Lands Welvaren  

24.01.2014  
20.30 uur  
 

Film avond Us Doarpshûs 

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

 A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
 
 
Er is voor het opgeven van activiteiten voor de dorpsagenda per 01-01-2014 een nieuw e-mailadres: 
 
Tot en met 31-12-2013 nog beschikbaar: a.kerkstra@wergea.com  en 
dorpsagenda@wergea.com 
 
Met ingang van 01-01-2014 : a.kerkstra@upcmail.nl 
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Kerkdiensten december 2013 

 
St Martinusparochie 
Zo. 8 dec. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 15 dec. 19.00 uur oec. Adventsviering 
Za. 21 dec. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Di. 24 dec. 22.00 uur Kerstavond 
  com. S. Boukema 
Woe. 25 dec. 10.00 uur euch. J. de Wolff te Wytgaard 
Zo. 29 dec. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Di. 31 dec. 19.00 uur wg. Lit. Wergea 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
1 dec. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang 
8 dec. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang, H.A. 
15 dec. 19.00 uur Wergea R.K. Kerk 
Voorgangster mevr. M. Gort gez. Adventsviering m.m.v. koor ‘Ynspiraasje’ 
22 dec. 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong 
24 dec. 21.30 uur Warten ds. Alfons van Vliet 
Kerstnachtdienst met de gereformeerden in de Herv. Kerk m.m.v. koor ‘Ynspiraasje’ 
25 dec. 09.30 uur Warten 1e Kerstdag, ds. A. Buizer-Tchiengang m.m.v. koor 
‘Ynspiraasje’ 
31 dec. 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang, Oudjaardienst 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
1 dec. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
 1e advent avondmaal, Kid kerk 
8 dec. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 2e advent 
15 dec. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
 3e advent, mingd koor 
22 dec. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer en  
 ds. P. Lindeboom 
 4e advent en Kerstviering gemeente 
25 dec. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
 Kerst, Kid kerk 
29 dec. GEEN DIENST 
31 dec. 19.00 uur ds. P. Lindeboom 
 Oudejaarsavond 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-Wergea-Warstiens 
Zo. 1 dec. 09.30 uur ds. J. Paans-Spoelstra 
Zo. 8 dec. 09.30 uur ds. L. Oost 
Zo. 15 dec. 09.30 uur ds. J. Mol 
 19.00 uur mevr. M. Gort-Terpstra 
  Dienst in RK-kerk Wergea 
Zo. 22 dec. 09.30 uur ds. A. van Harten-Tip 
Di. 24 dec. 21.30 uur Kerstnachtdienst 
  ds. A. van Vliet 
  Dienst in HV-kerk Warten 
Wo. 25 dec. 09.30 uur 1e Kerstdag 
  ds. P. Beintema 
Zo. 29 dec. 09.30 uur Harry van Wieren 
Di. 31 dec. 19.30 uur mevr. M. Gort-Terpstra 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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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! 

Vitaalgroep 
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’. 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 
U kunt zonder verwijzing terecht bij de fysio- en 
manueel therapeut. Bij twijfel overlegt u met uw arts 
of fysiotherapeut. Voor een vergoeding heeft u wel 
een aanvullende verzekering nodig. 
 
Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie 
iedere dag, behandeling aan huis mogelijk mits 
medisch noodzakelijk (058) 255 18 85   
Het adres voor medische training, fitness, fysio- en 
manuele therapie, bekkenbodem training en 
sportblessures.  
Philip Schippers: Fysio- en manueeltherapeut  
Jaap Russchen: Fysiotherapeut 
 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02  
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 
Meulen: logopediste 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
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Huisartsenpraktijk Warga 
M.R.F. de Groot, apotheekhoudend huisarts 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea. 
T: 255 12 61 spoednummer T: 255 11 25 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl  
 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 08.00 – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 – 
13.00 uur. 
Spreekuur op maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraak maken (ook voor aanvraag visites) 
van 08.00 – 10.00 uur. 
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18.00 uur, 
alleen op afspraak.  
 
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00 
uur. 
Uitslagen bellen na 14.30 uur, niet op donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur inleveren. 
 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 – 17.00 uur. Op 
woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 
Vragen over medicatie? 
Tussen 10.00 – 11.00 uur op 058 255 08 34 
 
Herhaalrecepten 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 en 16.45 uur (op 
woensdag tot 17.45 uur). 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. 
Hierin vermelden: NAW gegevens, 
geboortedatum, naam en dosering medicatie, 
keuze bezorgen of halen 

• Herhaalreceptenlijn: 058 255 06 25 
 
Bezorgen medicatie 
Thuisbezorgen €0.50. Dagelijks in Wergea en Warten. 
 
Huisartsenlab./trombosedienst 
Iedere dinsdag van 08.30 – 09.00 uur, 
(058) 286 7930. 
 
Advies voor (verre)reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Vragenformulier 
verkrijgbaar aan balie en te downloaden op de 
website. 
 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL: voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend. 
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Colofon 

 
November 2013, 53e jaargang nr. 11.  
 
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 
31 december 2013. 
Kopij uiterlijk 16 december a.s. 
inleveren! 
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