
    Jannewaris 2014 

Nochris puzzelje    

Wergea wer live            

Is Ljouwert better ?     

The Matrix.           

Wergea yn 1955.     

Nuvere ôfwiking.      

Sjong yn it tsjerke.    

Wiebe’s bekering 

Tusken Idaerderadiel en Ljouwert  

Sa sûnder te ferhúzjen wenje jo samar earne oars. Dit barde mei de lêste jierwiksel 
fan 2013 op 2014. Sa steane jo manmachtich ôf te tellen op nei 0.00 oere yn Boarn-
sterhim en noch foardat jo de earste nijjierstút jûn ha en in fjoerpylk de loft yn jage 
ha, binne je ynwenner fan de Gemeente Ljouwert. Mar, ik ha der eins neat fan merk-
biten. It âld-en nijbarren wie wer as fanâlds. Oerdei noch in hantaast wurkje en efkes 
by de Karbidsjitters om ‘e hoeke sjoen. En fansels as tradysje (foar my yn elts gefal) 
op ‘e neimiddei nei de kroech foar in âldjiersslokje. Dan gau nei hûs foar it lêste miel 
iten fan ‘t jier en oanskowe by de besite. De bern mei in protte wille en drokte rûn de 
sjoelbak en de wat ripere minsken yn it “lounge diel” fan de húskeamer, mei oalje-
koeken, tsiis, woarst en oarsoartige snobberijen en kâld drinken ûnder hânberik. En 
sa op slach fan tolve oere binne we ferhuze sûnder te ferhuzjen.  

Hoe it wurde sil yn de nije Ljouwerter gemeente? De tiid sil it leare. Ik gean fol be-
trouen de takomst yn ‘e mjitte en gean der fanút dat hjir oer 100 jier it ferske: “O 
Wergea Doarp do bist fan my” noch fol grutskens songen wurde kin. Mar foar itselde 
stiet ek yn Wergea: “Ut is nooit wat weest en ‘t sal nooit wat wurde” dan heech yn de hitlis-
ten. In nûmer wat yn myn eagen ek wol wat op Boarnsterhim tapast wurde koe. No 
wol ik hjir net maklik “score” en al de flaters en mâlfiten fan de Boarnsterhimmer 
ried optekenje, mar dochs wol ik hjir noch ien kear Boarnsterhim oereidzje.  

De earste Boargemaster fan Boarnsterhim wie Mr. Bernard Holtrop, dizze man siet al 
yn ‘t Grouster plúche as boargemaster fan Idaerderadiel, wêr ‘t hy de hammer fan 
syn foargonger Kees Vrijling yn 1979 oernommen hat. Syn earste doel as Boarge-
master fan Boarnsterhim wie de 3 amtelike organisaasjes fan Útingeradiel, Raerder-
him en Idaerderadiel, ta 1 soepele bestjoersorganisaasje te meitsjen. Ik tink dat we 
wol konkludearje kinne oan ‘t ein fan 2013 dat it foarmjen fan 1 bestjoer wol slagge 
is, mar dat we net echt sprekke kinne fan “soepel”! Yn 1992 waard Holtrop opfolge 
troch Ype Dijkstra. Hy waard Boargemaster fan it Brabânske Oosterhout. Hjir hat 
Holtrop net lang syn fak útoefenje kinnen, want nei in slimme sykte is hy yn maaie 
1993 ferstoarn.  

Foar Ype Dijkstra wiene kroechrinnend en merkefierend en oarsoartige “notoire 
drinkebroeders” en feestfierders út Wergea wol wat benaud. Soe dizze Reade 
Boargemaster fan “de Blauwe knoop” it keapjen fan in pilske, slokjes of oare al-
koholhâldende dranken oan bannen lizze wolle en der in fiergeand 
“ontmoedigingsbeleid” op los litte? Dizze eangst hat foar neat west want, der is 
net feest minder om fierd wurden.  

Fierder is der net in soart wat hjir yn Wergea feroare/ferbettere is ûnder syn lieding. 
Jelle Dijkstra skreau dat ek al yn de Havensbank doe ‘t Ype Dijkstra Boargemaster 
waard yn Zeewolde. Nei in pear moanne mei in “tuskenpaus” (G.J. Polderman) kaam 
frou Ella Schadt-de Boer yn april 2005. As ik werom tink oan har perioade, dan komt 
my yn ‘t sin dat it “soepele” wat Holtrop foar eagen hie, hjir alhiel net wie. In protte 
trelit en ûnienichheid.  

Doe ‘t Ton Baas hjir yn 2009 as “waarnimmer” oansteld wie waard frou Schadt ek 
wol typearre as “een moordwijf”. Mar net om ‘t men wol in moard foar har oer hie, 
mar mear fanwege de “liken” dy út in ferskaat oan kasten kamen en ús streekrjocht 
de artikel 12 status ynjage. Niisneamde Ton Baas hat de lêste 4 jier oant púnromjen 
west en hat ús op saaklike wize nei de wjeryndieling laat.  





 

  
 

  

De Puzzel 
 
In grut sukses, de puzzel yn it desimbernûmer. Mear as 40 
oplossings binne der opstjoerd. 
  
De priiswinners binne: 
 

1. Jeannette Bron & André Terpstra 
2. Siemie Wobbes 

 
Yn dizze moaie Havensbank noch mar in kear ek sa'n puzzel. 
Jim kinne der gjin prizen mei winne, mar de gearstaller hie der 
wol niget oan om noch ris wat te meitsjen. Dus stjoer gjin 
oplossings ta!! 
  
Hjirûnder de nije puzzel: 
  

1. Kledingstuk + gangenstelsel = struik met witte bloemen 
2. Schavot + voornaamwoord = spelletje 
3. Muziekinstrument + sullig = vistuig 
1. 4.Lichaamsdeel + fruit = bezit 
4. Afzetting van vaste deeltjes + orgaan = vis 
5. Vrucht + gebrand merkteken = na korte tijd 
6. Geen voorkeur bij intimiteit + Steven Spielberg = 

groente 
7. Specerij + geurstof = lekkernij 

  
Yn de Havensbank fan febrewaris komme de antwurden te 
stean. 
  
Gean der mar foar sitten!! 

Wat it meast yn ‘t each springt as we de jierren fan Boarnsterhim beskôgje, binne de saken dy ‘t net foarmekoar 
kommen binne as in protte jild koste ha. Nim no de “Brede Skoalle” as “Fytspaad Warten – Grou vv” yn ‘e mûle en al 
it fee yn ‘e greiden fan it eardere Boarnsterhim, hâlde akút op mei wjerkôgjen. 
 
Mar nei jierren fan foeterjen op de gemeente wol ik ôfslute mei in wurd fan dank foar de minsken dy ‘t foar ús yn de 
rie sitten ha en harren bêst dien ha om it libben en wolwêzen op in goed peil te krijen en te hâlden. 
En wat Ljouwert ús bringe sil, we sille it belibje! 
 
Mathijs 

Snypsnaar 

 
Dêr ride je dan mei de kamper troch de buorren 
mei as “passagier” Philip Schippers, osteopaat, 
fysioterapeut, hjir yn Wergea, dy’t in hin op de 
skoat hat! 
 
Taskôgers sjogge nijsgierrich as wy stadichoan 
troch de strjitten ride.  
As jo mei in passazjier, dy’t in hin op ‘e skoat hat, 
rûnride, hat dat dan in terapeutiske wurking op jo 
krupsje? Minsken sille wol tocht ha, alwer in nije 
wize fan behanneling. 
 
Wat docht bliken? Nei in lytse behanneling waard 
my frege as ik helpe woe om in hin, dy’t al in 
skoftsje húsmanne yn de tún efter de praktyk, te 
fangen en werom te bringen nei de eigener. 
 
It fangen foel net mei en lokkich kaam myn 
krewaerjen ek net yn myn “dossier”te stean. 
 
De hin is goed te plak kaam! 

Us mem, 
 

Gerritje Mozes-vd Lageweg, 
 

is ferstoarn op 19 novimber 2013. 
 
Sûnt maaie 1960 ha ús heit en mem op 
de Nije Ljouwerterdyk wenne. Hast 42 jier 
tegearre en dêrnei ús mem allinich. Goed 
53 jier hat se dêr mei folle nocht wenne. 
Mei har ferstjerren is dêr no in ein oan 
kommen. 
 
Wy wolle eltsenien tige betanke foar it 
meilibjen tidens har siikwezen en har 
ferstjerren. It hat har en ús tige 
goed dien! 
 
Hjirby wolle we ek foar alle 
lidmaatskippen betankje. 
  
Piet, Gelbrig, Lutske en Elizabeth Mozes 
en famylje 

Bedankt! 
 
Lieve mensen, 
 
Ja…. Dan is het opeens zover. Na bijna 40 
jaar je afscheidsreceptie. Wat was ik 
zenuwachtig…. 
 
Maar mensen wat was het een geweldig 
afscheid! Met heel mijn familie (pa moest 
eens weten dat ze uitsmijters bakten op mijn 
feestje) en zoveel mensen die ik jaren mocht 
ontvangen in het dorpshuis, geweldig! 
Hiermee willen wij jullie allemaal hartelijk 
bedanken voor jullie komen en de vele 
cadeaus! 
Ook het bestuur van ‘Us Doarpshûs’ die alles 
hebben geregeld, geweldig! 
Douwe en Roelie wij wensen jullie veel 
werkplezier in het dorpshuis. 
 
Bedankt! 
 
Betty en Douwe 
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Eusebio, the greatest… 
 
Hoewel ik mij er terdege van bewust ben dat ik met 
dit schrijfsel op Jaap Kooistra zijn territorium beland, 
zal onze sportcolumnist mij dat voor deze ene keer 
niet euvel duiden, te meer niet daar zijn debuutroman 
‘Melodie van een eiland’ een groot succes is en reeds 
zijn 2e druk beleeft.  
 
Eigenlijk was, en ben ik, geen actief sportbeoefenaar. 
Mijn motoriek oogt dan ook niet als die van een 
topatleet, om eens een understatement te gebruiken. 
Wel praktiseer ik met graagte enkele indoor-sporten, 
waaronder het edele schutjasspel, met  tap en 
bediening onder onmiddellijk handbereik. 
 
Een zondagmiddag in de late jaren vijftig. Warga 1 
speelt thuis tegen, zeg maar, Blue Boys uit Nijbeets. 
Veel verstand van voetbal heb ik niet. Toch zie ik het 
verschil tussen goede voetballers en harde werkers. 
De Wergeaster Coen Moulijn, Rinse Tuinstra, soleert 
op de linkervleugel dat het een aard heeft, gaat 
een/tweetjes aan met de stijlvolle binnenspeler Jan 
Toering die op zijn beurt diepe spits Libbe Mud keer 
op keer lanceert. Goalgetter Libbe heeft de ballen het 
liefst op oorhoogte. Opgeheven hand en hoofd zijn 
dan één en nauwelijks van elkaar te onderscheiden. 
Zo heeft hij op deze manier menig vijandelijke keeper 
om de tuin geleid, evenals diverse scheidsrechters. 
Met uitzondering uiteraard van onze eigen 
clubgrensrechter  Pieter Boonstra, die alles, maar dan 
ook werkelijk alles waarnam. Maradonna mocht 
enkele decennia later deze ‘koptechniek’ van Libbe 
met graagte, en succesvol, imiteren.  
 
Piet Zwart paart een voorbeeldige inzet aan een prima 
techniek en is multifunctioneel inzetbaar. Dreigt de 
Wergeaster defensie te bezwijken onder de niet 
aflatende druk van de tegenstander, dan speelt Piet 
met verve zijn rol als stopperspil. Dient er een goal te 
worden geforceerd om een nakende nederlaag te 
voorkomen? Piet meldt zich aan de frontlinie en 
strooit kwistig met fraaie steek-en dieptepasses. Maar 
al dit technisch vernuft kan alleen maar gedijen bij de 
gratie van de werklust op het middenveld. Een speler 
die bij uitstek model stond voor deze laatste categorie 
was Johannes Ees Terpstra. Een tomeloze inzet, alle 
meters van het veld bestrijkend, na een sliding 
loopgraven achterlatend als eerder die bij Verdun, 
emotioneel, maar immer eerlijk en sportief. 
 
Wat was het zichtbare verschil tussen een stilist als 
Jan Toering en een ‘workhorse’als Johannes Terpstra, 
na de wedstrijd? Hun tenue. Waar eerstgenoemde het 
veld afstapte in een schoner habijt dan waarin hij aan 
de wedstrijd was begonnen en zich zonder te ver-
kleden vervolgens op de dansvloer kon wagen, zo 
getekend door alle ontberingen, inzet en noeste 
arbeid oogde Johannes. Menig voetballiefhebber zal 
hem blijven herinneren als een gepassioneerd speler 
en een prima mens. 
 
Intussen bleef mijn interesse in het voetbal slechts 
sudderen op een laag pitje. De ware goesting ontbrak. 
Wel kwam er een korte opleving tijdens het WK 1958, 
toen een swingend Brazilië in de finale met 5-2 won 
van gastland Zweden, na een 1-0 achterstand. 

De gehele voetbalwereld keek ademloos toe hoe 
rechtsbuiten Garrincha de Zweedse defensie keer op 
keer uiteenreet, een piepjonge Pelé zich als een nieuw 
wonderkind etaleerde en linksbuiten Zagallo ongrijp-
baar bleek voor zijn wanhopige bewakers. Maar dé 
grote man, de verbindingsspeler tussen verdediging 
en aanval, de architect van het 4-2-4 systeem, was 
de gepolijste technicus Didi. Uit erkentelijkheid voor 
zijn sublieme arbeid werd hier te Wergea terstond een 
herdershond naar hem vernoemd… 
 
Was 2 mei 1962 voor mij de definitieve bekering tot 
het voetbal? De finale van Europacup 1 tussen Real 
Madrid en Benfica werd gespeeld in Amsterdam, 
onder de kleurrijke leiding van Leo Horn. Als 
scheidsrechter in de wedstrijd Ajax-Feyenoord nam hij 
ooit, tot ontzetting van het publiek, zelf een 
hoekschop omdat naar zijn inzicht Henk Schouten van 
Feyenoord te lang treuzelde met de bal. Uit deze 
vermetele daad werd overigens geen doelpunt 
geproduceerd… 
 
Niemand gaf ook maar een cent voor de kansen van 
de Portugezen. Welke defensie was bestand tegen de 
aanval van Real, met Di Stefano als teruggetrokken 
middenvoor, het Hongaarse kanon Puskas, de 
lichtvoetige hinde Gento en balkunstenaar Del Sol? De 
eerste helft werd Benfica bijna weggespeeld. Met een 
onvervalste hattrick liet Puskas zijn visitekaartje 
achter en dacht, zoals velen met hem, dat de klus 
was geklaard. Benfica schoorde weliswaar voor de 
rust  2 maal, maar dit werd luchtig opgevat als een 
cadeautje van de Madrileense achterhoede die door 
de snelle voorsprong nog duidelijk in een 
hallucinerende roes verkeerde. Bij aanvang van de 
tweede helft vertoont het spel ongeveer hetzelfde 
beeld. Dan staat bij Benfica een jonge, zwarte man 
op, het rugnummer 10 siert zijn imposante gestalte. 
Hij scheen de hele wedstrijd al aanwezig te zijn 
geweest, echter wij hadden hem weinig gezien. maar 
die nalatigheid zou hij in de resterende 40 minuten 
meer dan goed maken. Met aan zijn zijde de 
onvermoeibare Mario Coluna bestookte hij de Real 
defensie keer op keer met snelle rushes, effectvolle 
dieptepasses en kromme ballen die hoog over de 
vijandelijke muur schenen te gaan maar dan in een 
neerwaartse curve als een bom insloegen op paal, lat 
of, waar hij uiteindelijk hoorde, in de goal. Eusebio, 
want over hem gaat het nu, zou 2 maal scoren 
waarvan een keer uit een strafschop. Benfica won 
uiteindelijk met 5-3, maar veel belangrijker was de 
opstanding van een nieuw voetbalfenomeen, uit 
Mozambique nog wel. 
 
Het spel van Eusebio bracht mij in de kringen der 
voetbalfans. Tonnie van der Linden(Dos), Klaas 
Nuninga(Gvav) en Dirk’de stukkene 
stoel’Roelfsema(Cambuur) behoorden wel tot mijn 
favorieten. Ajax en Cambuur koos ik als favoriete 
clubs, met Feyenoord en Heerenveen als ‘second 
best’. Een kleine concessie aan de eigen smaak 
voorkomt vaak dat men naar buiten wordt gegooid 
waar geween is en geknars der tanden. 

Wiebe Sinnema  
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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 
 



 

  

 
Wanna Be The Voice Of Wergea? 

 
…dan ben je bij Wergea Wer Live helemaal aan het verkeerde adres. 
 
Maar zing je graag een liedje, bespeel je een muziekinstrument en ben je  
14 jaar of ouder, dan moet je zondag 25 mei 2014 in je agenda zetten. Dan is het podium van JOU! 
 
Het Iepen Poadium 2014 biedt alle muzikale talenten de kans om zich op  
het podium te presenteren en met jouw hulp gaan we er een spetterende muziekmiddag van maken! 
 
Dus woon je of heb je gewoond in Wergea/Warstiens/Eagum hou dan de      
Havensbank van februari in de gaten voor meer info en opgave. 
Ook valt er rond die tijd een flyer van Wergea Wer Live in je brievenbus. 
 
Kulturele Kommisje 
Jeugdsoos SZDRNZLL  
Big Band TwoTowersCollective 
Kommisje Iepenloftspul 

 

‘Mutsen’…. 
 
Seis susters, seis folslein ferskillende froulju. 
Elts mei harren eigen problemen en eigenaardigheden. 
Dochs geane se elts jier in ‘gesellich’ wykein fuort. Mei 
harren fiifen…. Wêrom eins mar 5 susters…? Mar dit jier 
komt de ferlerne suster ûnferwacht lâns. Dan is it hek fan 
‘e daam want hoe pakt dit út? 
Yn earste ynstaansje binne der twa susters dy ’t problemen 
mei mekoar ha, mar as se earlyk en iepen tsjin mekoar 
binne dan hat elts in geheim….. 
 
‘Mutsen’ wurdt op freed 21 febrewaris en sneon 22 
febrewaris foar it fuotljocht brocht yn ‘e Bidler. 
 
De oanfang is 20.00 oere en nei it stik is der beide jûnen 
live musyk! 
 
De foarferkeap is op tiisdei 11 febrewaris yn Us Doarpshûs. 
Fan 19.00 oant 19.30 oere foar leden en fan 19.30 oant 
20.00 oere foar net-leden. 
 
Net ferjitte om jo ledenkaart mei te nimmen nei de 
foarferkeap! 
 
Oant 21 en 22 febrewaris! 
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Nieuw: Stempelkaart, iedere klant krijgt na 10 maal knippen 1 maal gratis. 
 

Actie 
 

Bij knippen op vrijdag 
Wassen & föhnen gratis 

Deze actie is geldig 
In de maanden 

 
Januari & Februari 

 

 



 

Voor personen met rijpe 
levenservaring… 
 
Sinds enkele maanden is hier ter plaatse het filmcafé 
Bagdad operationeel. De plaats van handeling is 
steeds de grote zaal van Us Doarpshûs, de organisatie 
is in handen van een aantal lokale cinefielen en enkele 
vertegenwoordigers van het Dorpshuisbestuur. 
Afgelopen vrijdagavond vertoonde men alweer de 
derde film in dit winterseizoen, Funny Bones, de 
volgende staat gepland voor 7 maart. Een 
leeftijdsadvies wordt, verstandig genoeg, niet 
gegeven. Hoe anders was dit zo ongeveer halverwege 
de jaren vijftig, en ook later nog… 
 
Een woensdagmiddag in de late herfst van, pakweg, 
1955. Drommen jeugdige Wergeasters zetten koers 
naar Us Doarpshûs aan de Leeuwarderweg. Een 
hoogtepunt in hun nog prille bestaan is aanstaande: 
de jaarlijkse propagandafilm van het Rode Kruis. Durk 
Boekema sr. uit Warten, als cineast, en Simon 
Bovenga, als inleider en bestuurslid van Us 
Doarpshûs, heten de kinderschaar van harte welkom 
en vertellen het een en ander over de zegenrijke 
werkzaamheden van deze organisatie. Overigens, ook 
over het zielenheil van hun spruiten hoeven de 
Wergeaster ouders zich geen zorgen te maken. Op 
alle plakkaten in het dorp staat met vette letters 
gedrukt dat deze filmmiddag geschikt is voor ALLE 
LEEFTIJDEN. Het programma weerspreekt deze 
bewering niet. Kan het onschuldiger dan Woody 
Woodpecker en Gezicht op de Deltawerken, in het 
voorprogramma? In de pauze wordt ranja verstrekt, 
Bovenga neemt nog een verkwikkende slok van deze 
lekkernij en kondigt vervolgens de hoofdfilm aan: 
Stan Laurel en Oliver Hardy, de Dikke en de Dunne. 
Dat gedurende de voorstelling op gezette tijden de 
filmspoel vastloopt, de felle belichtingslamp het 
begeeft en het filmdoek langzaam uit het lood gaat 
hangen waardoor een part van het gebodene tevens 
op de belendende deurpost valt waar te nemen, deert 
het jeugdige publiek niet in het minst. Immers, deze 
incidenten verhogen slechts de feestvreugde en 
verlengen hun verblijf op die duistere, geheimzinnige 
bovenzaal met tenminste drie kwartier. 
 
Simon Bovenga, bij leven al een legende als kapper 
en scheerbaas in het pand op de Grote Buren, waar 
nu Teije de Boer en zijn mensen hard op weg zijn om 
deze eervolle status van hun illustere voorganger te 
evenaren, was een geziene persoon in ons dorp. 
Vanwaar dan toch die milde spot als over hem werd 
gesproken? Wellicht lag het aan zijn gestalte. Deze 
oogde inderdaad verre van weldoorvoed, een 
hedendaagse obesitas patiënt had hem wellicht met 
jaloerse blik enige tijd nauwkeurig gadegeslagen. Zijn 
knokige handen, waarmee hij schaar, kam en mes 
hanteerde, ontbeerden elke gram overtollig vlees 
zodat de geachte clientèle, wiens hoofdhuid hij met 
welriekende oliën hardhandig masseerde, zich een 
ogenblik onderworpen meende te voelen aan de 
martelpraktijken van Thomas de Torquemada, dat 
menslievende hoofd van de Spaanse Inquisitie.  
 
Oudere Wergeasters, die Simon nog goed hebben 
gekend, vertellen met graagte en zonder enige  
 

overdrijving dat zij hem ooit tijdens een zware 
regenbui achter een hekkelstok hebben zien schuilen 
en dat hij, toen de bui eenmaal was overgedreven, 
hier kurkdroog achter vandaan kwam. Verhalen, als 
zou zijn eigen schaduw geen gelijke tred met hem 
kunnen houden en daardoor geruime tijd later aan de 
kapsalon arriveerde dan diens voortsnellende patroon, 
zijn zwaar overdreven en kunnen gevoeglijk als 
apocrief worden beschouwd. Ook zijn techniek van 
haarknippen kwam soms op een ludieke manier onder 
vuur te liggen. Op een Nieuwjaarsmorgen kon een 
vroege wandelaar een groot bord ontwaren dat tegen 
de deur van de scheer-en kapsalon was geplaatst. De 
tekst vermeldde de volgende waarschuwing: ‘Hier 
komt men met knippen nooit klaar, negen maal in de 
lucht, éénmaal in het haar’. Hier was geen 
overdrijving bij, de barbier stal de show. Maar Simon 
kon wél bogen op een uitgebreide klantenkring uit alle 
geledingen van het dorp, hij dwong respect af en kon 
gevat uit de hoek komen. 
 
Als goed katholiek bekleedde Bovenga ook diverse, 
kerkelijke functies. Zo was hij kerk-en armmeester, 
koorzanger en……hoeder van de goede zeden op 
filmgebied. In zijn kwaliteit van keurmeester 
beoordeelde hij het filmaanbod in de Leeuwarder 
bioscopen. Niet dat hij zich persoonlijk op de hoogte 
stelde van het gebodene, neen, de kwalificaties van 
de Filmkeuring in Ons Noorden, dat voortreffelijke 
dagblad dat helaas ter ziele is gegaan, dienden hem 
hiertoe als leidraad. 
Dit waren de aanbevolen criteria: 

a. betekende alle Leeftijden 
b. was toegang boven 14 jaar 
c. boven 18 jaar 
d. was voorbehouden aan personen met rijpe 

levenservaring. 

Elke week knipte Bovenga het betreffende stuk uit de 
krant en bevestigde dit met enige punaises op een 
bordje dat goed zichtbaar in het portaal van de 
Katholieke Kerk werd opgehangen. Het hoeft geen 
betoog dat wij elke week met aandacht het 
filmaanbod in Cinéma, Tivoli en Leeuwarder Bioscoop 
bestudeerden. A. en B. werden minachtend 
overgeslagen, onze belangstelling was vooral 
gefixeerd op C. en D. Met welluidende en veel-
zeggende titels als ‘Broeierig verlangen’, ‘Liefde in de 
hooimijt’, of de ‘Fatale kus’, werd onze puberale 
nieuwsgierigheid bovenmatig gewekt en lapten wij de 
Filmkeuring en zijn criteria maar wat graag aan onze 
laars. Juist, deze betutteling had een averechtse 
uitwerking. Zij maakte slapende honden wakker. In 
de loop van de jaren zestig werd de Filmkeuring in 
deze rigide vorm dan ook afgeschaft, voortaan 
maakte men zelf wel uit wat men wel of niet wilde 
zien. 
 
Het zal ook in deze tijdsspanne zijn geweest dat het 
zangkoor Sint Caecilia haar welverdiende, jaarlijkse 
trip maakte naar een ver oord, in dit geval Schiphol. 
Maar ook de fraaie binnenstad van Amsterdam lonkte 
en buschauffeur Durk Boekema, van de Wartenster 
bus, stelde voor een paar uren in de hoofdstad te 
vertoeven. 
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Dit voorstel werd met gejuich ontvangen en Boekema 
parkeerde zijn bus voor het Centraal Station. De 
koorleden verspreidden zich al snel over de 
dichtstbijzijnde drinklokalen zoals daar waren, en 
gelukkig nog zijn, de ‘Old Sailor, ‘Café Coopvaert’, en 
hoewel enigszins uit de route  ‘Dansen bij Jansen’, in 
de Handboogsteeg. Durk Boekema die als 
touroperator de Amsterdamse Wallen kende als geen 
ander, bood Bovenga aan een wandeling te maken 
langs de attracties van velerlei aard waaraan Mokum 
zo rijk is. Simon accepteerde met graagte dit 
sympathieke gebaar en al keuvelend liep men het 
Damrak af, tot aan de Dam. Hier sloeg Durk vrij 
plotseling linksaf, stapte op Grand Hotel Krasnapolski 
toe en hield opnieuw links aan, de Warmoesstraat in. 
Simon, die Durk getrouw volgde, begon zich ietwat 
ongemakkelijk te voelen. Wat hij nu zo links en rechts 
zag had volgens hem weinig met cultuur te maken, 
althans niet met die cultuur waarbij hij zich een 
bepaalde voorstelling had gemaakt. Nog ruim honderd 
meter en beide heren bereikten het Oude Kerksplein. 
De Oude Kerk, nu een Rijksmonument, is het oudste 
stenen gebouw van Amsterdam, daterend uit plus 
minus 1280. Rondom de kerk wordt ook het oudste 
beroep ter wereld met verve in praktijk gebracht. De 
dames van de horizontale vreugde zijn al van verre te 
onderscheiden in een ‘verklikkertje’ aan de 
vensterpost, een soort achteruitkijkspiegel die 
gelijkertijd voor de clientèle als vóóruitspiegel kan 
dienen. Simon aanschouwde een en ander, trok wit 
weg en stamelde tot zijn gids en metgezel:’Binne dit 
se no, Durk?’ Boekema antwoordde neutraal: ‘Ja 
Simen, dit binne se no’. 
 
Van het ene moment op het andere, was de 
rechtschapen dorpsbarbier aldus veranderd van een 
man van strenge zeden in een persoon met rijpe 
levenservaring. 
 
Vrijdag 7 maart draait in café Bagdad, niet gehinderd 
door enige Filmkeuring, de film Atonement. Weest 
welkom. 
 
Wiebe Sinnema 

 

Sportcolumn 
 
De Olympische Spelen 
 
Ik hoop van harte dat jullie het nieuwe jaar goed en 
gezond zijn begonnen. De bal rolt weer, op moment 
van schrijven weet ik niet hoe de tweestrijd Sc 
Cambuur - SC Heerenveen is afgelopen, maar het 
belooft een spannende happening  te worden. 
  
Eerst nog een terugblik op het O.K.T.  
Ik suggereerde in mijn vorige column dat  juristen en 
advocaten zich al voorbereidden op de ellende na de 
schaatswedstrijden om een Olympische ticket. Helaas 
gebeurde dat ook, in het bijzonder m.b.t. Nauta. Liga 
spande een proces aan tegen de schaatsbond. 
Nou ja wat wil je ook met zo`n onding als een 
matrix, een zogenaamd puntensysteem, op basis 
waarvan je meer of minder kans had om met 
bijvoorbeeld een derde plek op het kwalificatie-

toernooi toch uitgezonden te worden. Mijn vrouw is 
geen sportliefhebber maar toen ze dat las begon ze te 
lachen, pakte een papier en begon te schrijven. 
 
Ik had geen idee waar ze mee bezig was maar toen ik 
mij naar de wc spoedde zag ik tot mijn grote schrik 
een matrix, opgeplakt boven de verjaardagskalender. 
 
Er stond: Matrix, puntensysteem voor mijn man. 
Hierbij de punten waardoor je kansrijker wordt met 
betrekking tot onze relatie. 
1. Jouw eigen rotzooi opruimen: 1 punt. 
2. De afwasmachine uitruimen: 2 punten. 
3. Je eigen shirts strijken: 3 punten. 
4. Vroeger thuis komen na een soosavond of feestje: 
10 punten. 
 
Een m.i. zeer discutabel puntensysteem, en dus heb 
ik op een andere plek ook maar een matrix opge-
hangen. Ik zal jullie niet inspireren met de 
onderwerpen en bijbehorende punten, ha, ha! 
 
Laat onverlet dat we natuurlijk allemaal geweldig veel 
zin hebben aan de Olympische winterspelen. Ik 
herinner me nog goed dat ik indertijd, toen ik 
schoolmeester was in Wergea en dat is ongeveer 45 
jaar geleden, een zgn. paardentotalisator 
organiseerde. Een aantal van jullie waar ik toen mee 
bevriend was, mee kaartte en/of in het één of andere 
bestuur zat en met name de collega’s van toen op 
school, weten dat nog wel. Ik had allerlei 
sigarendoosjes met kaartjes gemaakt. Per afstand 
kon men dan  een winnaar kopen voor 1 gulden. 
Bijvoorbeeld Piet speelde Ard voor 1 gulden winnend 
op de 1500 meter. 
Theun speelde bijvoorbeeld- en nu vertaal ik het even 
naar de situatie van nu- op de 5 km Sven als eerste 
en Bob als tweede, dus een koppel een 
duoweddenschap. Moet je dus en de eerste en de 
tweede goed hebben. En op die manier kon je ook een 
trio spelen voor 1 gulden en dan moest je de eerste 
tweede en derde goed hebben. 
Geweldig wat hebben we een lol gehad! Ik denk er 
met veel plezier aan terug. 
Maar er is veel meer mooie sport tijdens de spelen. 
De shorttrackers doen het goed, bovendien een zeer 
spectaculaire sport, met een grote rol voor de 
scheidsrechters. Waar maak je het nog mee dat een 
sporter die na verlies baalt en tweemiddelvingers 
opsteekt naar zijn tegenstander wordt 
gediskwalificeerd door de scheids. Sjinkie Knegt 
overkwam het na verlies in de EK aflossingsfinale die 
Nederland verloor van Rusland. 
Het ijshockey is niet minder spectaculair. Men is 
daarbij niet vies van een vechtpartijtje. Het vorige 
weekend ontaardde de ijshockeywedstrijd tussen de 
Vancouver Canucks en de Calgary Flames in een 
gigantische vechtpartij waarbij 8 van de 10 spelers 
direct konden douchen. 
Een vechtpartij tijden een hectische slotfase? zult u 
vragen. 
Nee…al na 2 seconden …een record…!!! 
 
Ik wens jullie sportieve spelen met veel medailles 
voor de Friezen. 
 
Jaap Kooistra 
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             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 
 

 



 

 

Ald learlingen 
 
Doe’t ik de puzzel yn it desimbernûmer op twa nei hie, blêde ik sûnder doel wat yn ‘e Havensbank om. En wêrom 
ik doe yniens begong te tellen hoefolle âld learlingen fan my mei in adfertinsje yn ‘e Havensbank stiene: ik wit it 
net! 
 
Ik wit wol dat tellen wat is dat by my heart. Ik tel wat ôf sa troch de wike. Ik wit hoefolle dakpannen op it hûs 
tsjinoer ús lizze en dochs bin ik se soms wer sûnder erch oan’t tellen. 
Mear as ien kear ha ‘k de reade auto’s teld dy’t ik fytsendewei seach. Ik tel ek faak it tal auto’s dy’t foar de ien as 
oare ôfslach my foarby fleane. Hoefolle auto’s komme my tsjin of foarby tusken Wergea en Grou, tusken Grou en 
Jirnsum? Sels ha ‘k dan in getal yn ‘e holle dat ik tink dat it wurde sil. Ik bin der suver al betoeft yn wurden. In 
fremde ôfwiking dus, ik jou it ta. 
 
Yn ‘e adfertinsjes telde ik 13 stiks (sommige nammen stienen der net, mar hiene der stean kinnen). Dirkje is de 
iennigste frou tusken de manlju. Sakelju neam ik se mar, ”middenstanders” kin ek. 
Der binne by dêr ’t ik nea fan tocht hie, dat se berikke soene wat se no binne. Beareknap! Ik bin suver in bytsje 
grutsk op har. Ik hear lykwols te sizzen dat se grutsk wêze kinne op datjinge dat se berikt ha. 
Faak mei hast neat begongen en no yn ’t besit fan in moai bedriuw, winkel of saak e.d. Myn bydrage dêrta is 
fansels it neamen net wurdich. Se ha in jier by my yn ‘e klas sitten en dat is alles. Guon neame my noch meester, 
mar de measten Sybren. Soks is net slim fansels. 
De earste dy’t my Sybren neamde wie Wiebe Baarsma, ik fûn dat doe noch raar hearren, mar ien moat de earste 
wêze. 
 
Wy as persoaniel fan de J.H.Nieuwoldskoalle waarden by de famyljenamme neamd: Master Van der Vlugt, Master 
Dijkstra, Master Hof, juf Meyer, juf Ytsma. Op ‘e beukerskoalle waard trouwens sein: Juf Aafje, Juf Catrien, Juf 
Geartsje. Ien dy’t altyd mei har foarnamme neamd waard wie Juffer Sjoerdtsje. 
 
Doe’t Sjoerd de Vries en Manna Rypkema fanút Reduzem (1982) hjir by ús kamen yn de earste duo-baan op ús 
skoalle, doe lieten dy har Master Sjoerd en Juf Manna neame. Yn Reduzem wie dat al hiel gewoan. 
Ik ha goed 30 jier oan ‘e J.H.Nieuwoldskoalle stien. As je no útgeane fan om en de by 25 learlingen dan ha ‘k dus 
sa’n 750 learlingen yn ‘e klas hân. 
En no moat ik earlik wêze, as se op in dei ris allegearre oan my foarby marsjearden, dan moast ik grif wol in dikke 
hûndert foarby gean litte, wêrfan ik tocht: “Wa is dat yn godsnamme no ek wer?” Of soe ’t wat tafalle? 
De earste learlingen dy’t 55 jier lyn by my yn ‘e klasse sieten, binnen AOW-ers. 
It binne pakes en beppes foar in part, mar ik bliuw harren foar, want it oerpake-wêzen, dat tiidrek komt foar my 
tichteby! 
 
In tal jierren lyn frege myn cardioloog: “Zijn er bij uw oud-leerlingen ook mensen van hoog aanzien?” Dêr koe ik 
fuort gjin antwurd op jaan. Wat bin trouwens âld-learlingen fan kwizekwânsje? 
 
Werom nei de 13 adfertearders. Se hawwe út harren sels helle wat se no binne. Ik fyn dat it net slim is dat ik se 
hjir mei eare neam: Teye, Simen Pyt, Dirkje, Sjouke, Abe, Jurjen, Tjerk, Pyt, Jan, Wytze, Anne, Jelle en Teun. 
 
Sybren van der Vlugt 
 

 
De liefde is mooi! 

 
  14 februari is het valentijnsdag. Mieke, Erwin, Tini  en andere 
 postbodes zijn dan de cupido's van Wergea en omstreken.  
 
Wil jij iemand de liefde verklaren, een hart onder de riem steken of iemand verrassen met een lieve boodschap? 
Dan is dit je kans! Laat het hele dorp weten hoeveel je om iemand geeft! 
 
Wil je dit stiekem doen? Dat kan natuurlijk ook, 
dan zorgen wij ervoor dat je boodschap anoniem 
geplaatst wordt. 
 
Stuur je boodschap in voor 20 februari en jouw boodschap  
staat in de volgende Havensbank. 
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Bouwshop Wergea 
 
Klussers van Wergea en omstreken, 
 
Na het sluiten van ‘de Spikerskelk’ zijn de doe-het-zelfers en de professionele klussers in een ‘zwart gat’ 
beland ..... maar er is licht aan de horizon. 
 
Wij, Simen Pyt Hotsma en Edwin Braams hebben de handen ineengeslagen en een combinatie gemaakt van 
de bouwproducten die wij afzonderlijk van elkaar al verkochten. Edwin had zijn opslag al bij Simen Pyt in de 
boerderij staan en na een poosje brainstormen hebben wij besloten om er een bouwshop van te maken. 
 
Ons assortiment zal o.a. bestaan uit: 
 
Zand Grond Grind 
PVC Schroeven Bouten 
Haakjes Koperfittingen Gereedschap 
Installatiemateriaal Schuttingdelen Bestratingsmateriaal 
Kit / lijmen Smeermiddelen Etc. 
 
En natuurlijk alles wat de klusser nodig heeft om zijn/haar klus tot een succes te maken! 
Op zaterdag 22 maart 10.00 uur zal onze bouwshop de deuren openen en natuurlijk bent u van harte 
welkom. 
 
Graag tot ziens in de BOUWSHOP WERGEA! 
 
Bouwshop WERGEA 
Leeuwarderweg 40 
9005 NG Wergea 
 
Simen Pyt Hotsma    06-18942263 
Edwin Braams          06-39563667 

Jeften 

 

Dizze minsken komme net fan Knyphústerbuorren, mar fan Jousumbuorren…. 
 
€   54,32;L.B. eo H.B.-M. 
€   30,00;    W.M.M. en E.G.M-v.d.L. 
€   25,00;A.Z.eo.; T. en S.P.;  
€   20,00;    J.F.S.; G.W.B. 
€   15,00;    J.de B.eo. 
€   10,00;J.C.v.d.B. 
 
 
============= 
 
 
 
Abonnementsgeld 
 
Willen onze abonnees het abonnementsgeld t.b.v. € 22,50 over het jaar 2014 één dezer dagen 
overmaken op één van onze rekeningen. De rekeningnummers staan vermeld in ons colofon, 
elders in dit blad.  Voor degenen die reeds dit geld hebben overgemaakt geldt deze boodschap 

uiteraard    niet.niet.niet.niet.    

    

De peDe peDe peDe penningmeesternningmeesternningmeesternningmeester 
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Ingestuurd
 

Bomenkap polder Hempense
  
Onlangs schrok ik van de complete kaalslag van 
bomen
Wergea 
Waarom moest dit gebeuren? De gezonde bomen 
stonden niemand in de weg en er
gevaar voor omvallen hierva
bomen geen ziektes. 
voor het o.a. nachtplaatsen voor b.v. de houtduif, 
buizerd, torenvalk enz,enz. Naast de vele talrijke 
soorten weidevogels die in de polder voorkomen 
gebruikten de watervogels deze bomen
tegen
  
Wekelijks, zo niet dagelijks genieten ook
van dit prachtig stukje natuur in deze polder.
Al decennia lang
Wergea naar deze plek. Veel ouders of grootouders 
met hun (klein)kinderen hebben hier leuke 
herinneringen aan overgehouden. Hier stonden ook 
enkele prachtige kastanjes waar veel kinderen in de 
herfst de kastanjes raapten.
hierheen noemt iedereen in de volksmond de 
"SWARTE REED"
gebroken asfalt dat hier voorheen lag).
 
Ook konden verliefde stelletjes hier genieten op het 
bankje...
nestkastjes opgehangen. Ook deze zijn vernield....
(zie foto).
  
Heel, heel erg j
  
Dolf Velde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingestuurd 

Bomenkap polder Hempense

Onlangs schrok ik van de complete kaalslag van 
bomen aan de rand van de
Wergea (eind van de H
Waarom moest dit gebeuren? De gezonde bomen 
stonden niemand in de weg en er
gevaar voor omvallen hierva
bomen geen ziektes. 
voor het o.a. nachtplaatsen voor b.v. de houtduif, 
buizerd, torenvalk enz,enz. Naast de vele talrijke 
soorten weidevogels die in de polder voorkomen 
gebruikten de watervogels deze bomen
tegen bescherming

Wekelijks, zo niet dagelijks genieten ook
van dit prachtig stukje natuur in deze polder.
Al decennia lang
Wergea naar deze plek. Veel ouders of grootouders 

et hun (klein)kinderen hebben hier leuke 
herinneringen aan overgehouden. Hier stonden ook 
enkele prachtige kastanjes waar veel kinderen in de 
herfst de kastanjes raapten.
hierheen noemt iedereen in de volksmond de 
"SWARTE REED"
gebroken asfalt dat hier voorheen lag).

Ook konden verliefde stelletjes hier genieten op het 
bankje... (it is d
nestkastjes opgehangen. Ook deze zijn vernield....
(zie foto). 

Heel, heel erg j

Dolf Velde 

 

Bomenkap polder Hempense

Onlangs schrok ik van de complete kaalslag van 
de rand van de

(eind van de Hempenserreed)
Waarom moest dit gebeuren? De gezonde bomen 
stonden niemand in de weg en er
gevaar voor omvallen hierva
bomen geen ziektes.  Deze bomen hadden veel nut 
voor het o.a. nachtplaatsen voor b.v. de houtduif, 
buizerd, torenvalk enz,enz. Naast de vele talrijke 
soorten weidevogels die in de polder voorkomen 
gebruikten de watervogels deze bomen

bescherming voor de aanwezige roofvogels.

Wekelijks, zo niet dagelijks genieten ook
van dit prachtig stukje natuur in deze polder.
Al decennia lang wandelen veel bewoners van o.a. 
Wergea naar deze plek. Veel ouders of grootouders 

et hun (klein)kinderen hebben hier leuke 
herinneringen aan overgehouden. Hier stonden ook 
enkele prachtige kastanjes waar veel kinderen in de 
herfst de kastanjes raapten.
hierheen noemt iedereen in de volksmond de 
"SWARTE REED" (Fries voor zwarte weg,
gebroken asfalt dat hier voorheen lag).

Ook konden verliefde stelletjes hier genieten op het 
(it is der net meer)

nestkastjes opgehangen. Ook deze zijn vernield....

Heel, heel erg jammer, maar helaas.

Bomenkap polder Hempense

Onlangs schrok ik van de complete kaalslag van 
de rand van de polder Hempensermeer te 

mpenserreed)
Waarom moest dit gebeuren? De gezonde bomen 
stonden niemand in de weg en er was ook geen 
gevaar voor omvallen hiervan. Ook vertoonden deze 

Deze bomen hadden veel nut 
voor het o.a. nachtplaatsen voor b.v. de houtduif, 
buizerd, torenvalk enz,enz. Naast de vele talrijke 
soorten weidevogels die in de polder voorkomen 
gebruikten de watervogels deze bomen

voor de aanwezige roofvogels.

Wekelijks, zo niet dagelijks genieten ook
van dit prachtig stukje natuur in deze polder.

wandelen veel bewoners van o.a. 
Wergea naar deze plek. Veel ouders of grootouders 

et hun (klein)kinderen hebben hier leuke 
herinneringen aan overgehouden. Hier stonden ook 
enkele prachtige kastanjes waar veel kinderen in de 
herfst de kastanjes raapten. Het oude boerenpad 
hierheen noemt iedereen in de volksmond de 

or zwarte weg,
gebroken asfalt dat hier voorheen lag).

Ook konden verliefde stelletjes hier genieten op het 
er net meer). Indertijd zijn er ook 

nestkastjes opgehangen. Ook deze zijn vernield....

ammer, maar helaas. 

Bomenkap polder Hempenserreed

Onlangs schrok ik van de complete kaalslag van 
polder Hempensermeer te 

mpenserreed). 
Waarom moest dit gebeuren? De gezonde bomen 

was ook geen 
Ook vertoonden deze 

Deze bomen hadden veel nut 
voor het o.a. nachtplaatsen voor b.v. de houtduif, 
buizerd, torenvalk enz,enz. Naast de vele talrijke 
soorten weidevogels die in de polder voorkomen 
gebruikten de watervogels deze bomen ook 

voor de aanwezige roofvogels.

Wekelijks, zo niet dagelijks genieten ook veel mensen 
van dit prachtig stukje natuur in deze polder. 

wandelen veel bewoners van o.a. 
Wergea naar deze plek. Veel ouders of grootouders 

et hun (klein)kinderen hebben hier leuke 
herinneringen aan overgehouden. Hier stonden ook 
enkele prachtige kastanjes waar veel kinderen in de 

Het oude boerenpad 
hierheen noemt iedereen in de volksmond de 

or zwarte weg, vanwege het 
gebroken asfalt dat hier voorheen lag). 

Ook konden verliefde stelletjes hier genieten op het 
Indertijd zijn er ook 

nestkastjes opgehangen. Ook deze zijn vernield....

 

 

 

eed 

polder Hempensermeer te 

Waarom moest dit gebeuren? De gezonde bomen 

Ook vertoonden deze 
Deze bomen hadden veel nut 

voor het o.a. nachtplaatsen voor b.v. de houtduif, 

voor de aanwezige roofvogels. 

veel mensen 

wandelen veel bewoners van o.a. 
Wergea naar deze plek. Veel ouders of grootouders 

herinneringen aan overgehouden. Hier stonden ook 
enkele prachtige kastanjes waar veel kinderen in de 

Het oude boerenpad 

vanwege het 

Ook konden verliefde stelletjes hier genieten op het 
Indertijd zijn er ook 

nestkastjes opgehangen. Ook deze zijn vernield.... 

Reactie van Staatsbosbeheer op de bomenkap:
 
Goedenmiddag meneer Velde,
 
Dank voor uw betoog en vragen. Zelf zijn wij ook pas 
na de kap ge
 
Wij hebben hie
toestemming voor verleend en de Vogelwacht was 
ook zeer verrast.
 
Wij zijn ook nog niet bekend met de omstandigheden 
waaronder dit heeft plaatsgevonden.
Indien u informatie heeft over de kap dan zo
die graag ontvangen.
 
Met vriendelijke groet, Jeffrey Huizenga
 
Regio Noord,
Beheereenheid Noard
0511
www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
SZDRNZLL
 
In hiele goeie dei! 
 
We begjinne 
fanta
stampfol en de sfear wie hartstikke goed! D
wie dit ek 
testen, wat al dy minsken natuerlik makkelik 
holden hat. Wy wolle it Oranje Fonds noch efkes 
bedanke foar de subsidie dy we krigen ha foar de 
ferbouwing. 
 
Dê
aksje  h
bedanke wolle. Bedankt!  
 
Countrynight, 
feest! It is foar de 16 en 17 jierrigen 
efkes
krijen is, mar dat makke de 
gesellich! 
makkelik mei
 
What’s next? 
band yn de soos en hjir is eltsenien 
herte wolkom! 
febrewaris
lizzen mei sân om dan wer in prachtich caribbean 
wykein te fieren.
  
De kofje stiet dit jier noch altyd klear op 
woansdei, freed en sneon om 20.00 oere. Op 
sneins binne wy om 15.00 iepen. Kom ger
del! 
 
See you @szdrnzll!
 
I

Reactie van Staatsbosbeheer op de bomenkap:

Goedenmiddag meneer Velde,

Dank voor uw betoog en vragen. Zelf zijn wij ook pas 
na de kap geïnformeerd door de lokale Vogelwacht.

Wij hebben hie
toestemming voor verleend en de Vogelwacht was 
ook zeer verrast.

Wij zijn ook nog niet bekend met de omstandigheden 
waaronder dit heeft plaatsgevonden.
Indien u informatie heeft over de kap dan zo
die graag ontvangen.

Met vriendelijke groet, Jeffrey Huizenga

Regio Noord, Boswachter VPR, District Fryslân
Beheereenheid Noard
0511-540660 
www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan

 

 
 
SZDRNZLL
 
In hiele goeie dei! 
 
We begjinne 
fantastyske jûn west hat. De soos wie
stampfol en de sfear wie hartstikke goed! D
wie dit ek in goed momint om it nije poadium út te 
testen, wat al dy minsken natuerlik makkelik 
holden hat. Wy wolle it Oranje Fonds noch efkes 
bedanke foar de subsidie dy we krigen ha foar de 
ferbouwing.  
 
Dêrneist ha we 11 jannewaris ús jierlikse flesse
aksje  hân, wer
bedanke wolle. Bedankt!  
 
Countrynight, 
feest! It is foar de 16 en 17 jierrigen 
efkes wennen dat der foar hun gjin drank mear te 
krijen is, mar dat makke de 
gesellich! Kompliminten foar de jeugd die sa 
makkelik mei
 
What’s next? 
band yn de soos en hjir is eltsenien 
herte wolkom! 
febrewaris de kachel dik
lizzen mei sân om dan wer in prachtich caribbean 
wykein te fieren.
 

De kofje stiet dit jier noch altyd klear op 
woansdei, freed en sneon om 20.00 oere. Op 
sneins binne wy om 15.00 iepen. Kom ger
del!  
 
See you @szdrnzll!
 
It bestjoer 

Reactie van Staatsbosbeheer op de bomenkap:

Goedenmiddag meneer Velde,

Dank voor uw betoog en vragen. Zelf zijn wij ook pas 
nformeerd door de lokale Vogelwacht.

Wij hebben hier dan voorzover bekend geen 
toestemming voor verleend en de Vogelwacht was 
ook zeer verrast. 

Wij zijn ook nog niet bekend met de omstandigheden 
waaronder dit heeft plaatsgevonden.
Indien u informatie heeft over de kap dan zo
die graag ontvangen. 

Met vriendelijke groet, Jeffrey Huizenga

Boswachter VPR, District Fryslân
Beheereenheid Noard-Fryslân

  
www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan

SZDRNZLL 

In hiele goeie dei!  

We begjinne fansels mei âld en n
styske jûn west hat. De soos wie

stampfol en de sfear wie hartstikke goed! D
in goed momint om it nije poadium út te 

testen, wat al dy minsken natuerlik makkelik 
holden hat. Wy wolle it Oranje Fonds noch efkes 
bedanke foar de subsidie dy we krigen ha foar de 

 

rneist ha we 11 jannewaris ús jierlikse flesse
wer ‘t wy eltsenien ek wer hertlik foar 

bedanke wolle. Bedankt!  

Countrynight, op 18 jannewaris, 
feest! It is foar de 16 en 17 jierrigen 

wennen dat der foar hun gjin drank mear te 
krijen is, mar dat makke de 

Kompliminten foar de jeugd die sa 
makkelik meigean mei it nije drankbeleid!

What’s next? Op 8 febrewaris
band yn de soos en hjir is eltsenien 
herte wolkom! Dêrneist ha wy 

de kachel dik 
lizzen mei sân om dan wer in prachtich caribbean 
wykein te fieren. 

De kofje stiet dit jier noch altyd klear op 
woansdei, freed en sneon om 20.00 oere. Op 
sneins binne wy om 15.00 iepen. Kom ger

See you @szdrnzll! 

Reactie van Staatsbosbeheer op de bomenkap:

Goedenmiddag meneer Velde, 

Dank voor uw betoog en vragen. Zelf zijn wij ook pas 
nformeerd door de lokale Vogelwacht.

r dan voorzover bekend geen 
toestemming voor verleend en de Vogelwacht was 

Wij zijn ook nog niet bekend met de omstandigheden 
waaronder dit heeft plaatsgevonden. 
Indien u informatie heeft over de kap dan zo

Met vriendelijke groet, Jeffrey Huizenga

Boswachter VPR, District Fryslân
Fryslân  

www.staatsbosbeheer.nl/noardfryslan 

 

mei âld en nij, wat wer in 
styske jûn west hat. De soos wie

stampfol en de sfear wie hartstikke goed! D
in goed momint om it nije poadium út te 

testen, wat al dy minsken natuerlik makkelik 
holden hat. Wy wolle it Oranje Fonds noch efkes 
bedanke foar de subsidie dy we krigen ha foar de 

rneist ha we 11 jannewaris ús jierlikse flesse
wy eltsenien ek wer hertlik foar 

bedanke wolle. Bedankt!   

op 18 jannewaris, wie in slagge 
feest! It is foar de 16 en 17 jierrigen 

wennen dat der foar hun gjin drank mear te 
krijen is, mar dat makke de jûn net minde

Kompliminten foar de jeugd die sa 
gean mei it nije drankbeleid!

febrewaris ha wy wer in leuke 
band yn de soos en hjir is eltsenien fansels

rneist ha wy op 21, 22 en 23 
 opstookt en de soos fol 

lizzen mei sân om dan wer in prachtich caribbean 

De kofje stiet dit jier noch altyd klear op 
woansdei, freed en sneon om 20.00 oere. Op 
sneins binne wy om 15.00 iepen. Kom ger

 

Reactie van Staatsbosbeheer op de bomenkap:

Dank voor uw betoog en vragen. Zelf zijn wij ook pas 
nformeerd door de lokale Vogelwacht.

r dan voorzover bekend geen 
toestemming voor verleend en de Vogelwacht was 

Wij zijn ook nog niet bekend met de omstandigheden 
 

Indien u informatie heeft over de kap dan zouden wij 

Met vriendelijke groet, Jeffrey Huizenga 

Boswachter VPR, District Fryslân  

 

, wat wer in 
styske jûn west hat. De soos wie wer 

stampfol en de sfear wie hartstikke goed! Dêrneist 
in goed momint om it nije poadium út te 

testen, wat al dy minsken natuerlik makkelik 
holden hat. Wy wolle it Oranje Fonds noch efkes 
bedanke foar de subsidie dy we krigen ha foar de 

rneist ha we 11 jannewaris ús jierlikse flesse-
wy eltsenien ek wer hertlik foar 

wie in slagge 
feest! It is foar de 16 en 17 jierrigen fansels wol 

wennen dat der foar hun gjin drank mear te 
jûn net minder 

Kompliminten foar de jeugd die sa 
gean mei it nije drankbeleid! 

ha wy wer in leuke 
fansels fan 

21, 22 en 23 
opstookt en de soos fol 

lizzen mei sân om dan wer in prachtich caribbean 

De kofje stiet dit jier noch altyd klear op 
woansdei, freed en sneon om 20.00 oere. Op 
sneins binne wy om 15.00 iepen. Kom gerêst ris 
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Reactie van Staatsbosbeheer op de bomenkap: 

Dank voor uw betoog en vragen. Zelf zijn wij ook pas 
nformeerd door de lokale Vogelwacht. 

toestemming voor verleend en de Vogelwacht was 

Wij zijn ook nog niet bekend met de omstandigheden 

uden wij 

rneist 
in goed momint om it nije poadium út te 

holden hat. Wy wolle it Oranje Fonds noch efkes 
bedanke foar de subsidie dy we krigen ha foar de 

-
wy eltsenien ek wer hertlik foar 

wol 
wennen dat der foar hun gjin drank mear te 

ha wy wer in leuke 

opstookt en de soos fol 
lizzen mei sân om dan wer in prachtich caribbean 

st ris 

 



Foto’s binne makke troch Feike Schuurman
Betty bedankt!



Foto’s binne makke troch Feike Schuurman
Betty bedankt!





 

VV Warga in 2014 
 
Op 22 augustus 2022 is het zover. VV Warga kan de 
Koninklijke status aanvragen als 100-jarige. Maar hoe 
staan we er dan voor? Bestaan we dan nog? Is het 
voetballen nog betaalbaar? Zijn er nog genoeg 
kinderen? Of kun je als voetballer alleen nog terecht 
bij een paar mega voetbalverengingen in de stad? 
Wat moeten we als club doen om deze 8 jaar goed 
door te komen. En wat moeten we juist niet doen. 
Vandaar dat we wel een paar uitdagingen hebben dit 
jaar. 
 
Vrijwilligers 
Het belangrijkste dat we moeten doen is de club weer 
van iedereen te maken. Er is nu een te kleine groep 
mensen die te veel werk doet. En dat moet 
andersom; een grote groep mensen die weinig werk 
doet. Het komt nog  te vaak voor dat er op het laatste 
moment nog mensen gezocht moeten worden. 
Scheidsrechters, kantinepersoneel. Op de 
ledenvergadering is er vanuit de leden een oproep 
geweest om het meer verplicht te stellen. Maar wij 
willen het nog één keer proberen met een charme 
offensief. Binnenkort komen we met een voorstel naar 
onze leden toe met de concrete vraag: wat doe je 
voor de club en wat wil je doen voor de club. We 
vinden eigenlijk dat iedereen wel wat kan doen. Bij de 
jeugd in de kantine staan, oud papier, klusteam, 
kleding, (toekomstige) 
facebook pagina bijhouden etc. Maar mocht deze 
oproep niet baten dan zullen we genoodzaakt zijn om 
meer verplichtingen in te voeren. 
 
We gaan wel alvast een proef doen bij de jeugd. We 
vragen alle ouders van de jeugdvoetballers en -sters 
om een keer mee te draaien bij een ochtend in de 
kantine op zaterdag. Als voetbalouder vinden we het 
ook niet vreemd om te rijden naar uitwedstrijden of 
om een keer de kleding te wassen. Zo gewoon moet 
het ook worden dat je als ouder een enkele keer een 
paar uur meehelpt op de dag dat je kind thuis 
voetbalt. 
 
1e elfal 
Het wordt dit jaar een uitdaging voor onze spelers, 
trainer en begeleiding van het 1e elftal om zich te 
handhaven dit jaar. Vorig seizoen zijn er enkele 
cracks gestopt en is er een scorende spits vertrokken. 
En dat is dit jaar wel te merken. Maar niet getreurd, 
de bal is rond en er zijn nog heel wat punten te halen. 
De start na de winterstop, 0-0 tegen de koploper is in 
elk geval hoopgevend. Ik reken op een spectaculaire 
2e seizoenshelft.  
 
Sponsors 
Aan de kleding kan het niet liggen. Want dat ziet er 
straks in de 2e seizoenshelft perfect uit dankzij onze 
nieuwe hoofdsponsor. Vakgarage Van der Zweep 
heeft zich voor 3 jaar verbonden aan het eerste van 
vv Warga. We zijn als club erg blij met het 
vertrouwen dat Wytze en Anneke van der Zweep 
hiermee in onze club uitspreken. Ik hoop dat Van der 
Zweep ook na deze jaren zal zeggen dat het goed is 
geweest voor hem. Dat er nog meer mensen uit beide 
dorpen voor onderhoud en/ of aankoop van auto’s bij 
hem aankloppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakgarage Van der Zweep is natuurlijk niet de enige 
sponsor. We hebben voor bijna elk elftal een 
shirtsponsor en we zijn erg blij met de bijdrage en 
betrokkenheid van hen.  
Vandaar dat ik onze shirtsponsors ook even wil 
noemen:  onze prijzenwinnende bakker Teije de Boer, 
Wybrandi Watersport, Trije Hûs, Jumbo Zuiderburen, 
Scheepswerf Hoekstra uit Warten, onze jeugdsoos 
SZDRNZLL, Fa.Meinderts met twee elftallen, Profab 
montagebedrijf van Henk v.d. Veen, Kapsalon 
Francien, Schoonmaakbedrijf Langeberg uit Reduzum, 
Sinnema Gardens en Marinus Terpstra.  
Daarnaast nog vele bordsponsors en balsponsors. 
Vandaar dat ik ook een oproep doe aan de voetballers 
en eigenlijk alle Wartensters en Wergeasters: vergeet 
onze sportsponsors niet. Dankzij de inbreng van de 
sponsors kunnen de clubs de contributie nog laag 
houden. 
 
Rode cijfers 
Maar de contributie en financiën zijn wel een heikel 
punt. We hebben nu 2 keer een begroting gehad met 
rode cijfers. Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. 
VV Warga is gelukkig een financieel gezonde 
vereniging en kan wel tegen een stootje maar als we 
dit een paar jaar volhouden zijn we snel door ons 
spaargeld heen. Het dwingt ons tot een paar lastige 
keuzes. Ergens moet er òf extra geld bij of er moet 
minder geld eruit. Het eerste is niet eenvoudig en het 
tweede is niet leuk. Maar een van beide moet wel 
gebeuren willen we de 100 jaar halen. 
 
Accommodatie 
En ook al hebben we nu 2 prachtige velden, we 
hebben nog twee wensen op het lijstje: verlichting op 
het hoofdveld en een kunstgras trainingsveld. Als we 
verlichting zouden hebben kunnen we ook mee doen 
aan de 35 plus competitie; aan het begin en aan het 
eind van het seizoen is er een competitie voor oude 
mannen, die dan op een pupillen veld een balletje 
trappen. Niet meer rennen op een groot veld en ook 
niet hoeven voetballen als het te koud of te nat is . 
Klinkt eigenlijk best aantrekkelijk. Bij verschillende 
clubs loopt dit nu en het is daar een succes.  
Maar het liefst zouden we toch een goed kunstgras 
trainingsveld willen hebben.  Een veld  wat ook als 
pupillenveld gebruikt kan worden. Dan kan er altijd 
getraind worden, kan er altijd door de jeugd 
gevoetbald worden.  
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

Aantal leden 
Maar ook al hebben we mooie velden, hebben we nog 
wel genoeg leden? De aanwas van jeugd loopt 
langzaam terug. Ook het aantal kinderen op de 
scholen loopt terug. En dan te bedenken dat de jeugd 
die overblijft, steeds meer keuze krijgt in welke sport 
ze willen beoefenen ( niet meer zoals vroeger: òf 
korfbal of voetbal). Vandaar dat we ons als bestuur 
ook beraden op wat we hiermee moeten doen? Groter 
worden door samen met de buren? Of satelliet worden 
van een grote club? Of de kop in het zand en 
doorgaan? Binnenkort hopen we hier meer over te 
kunnen vertellen. Als bestuur zullen we al het nodige 
doen om er goed voor te staan als we honderd 
worden! 
 
Auke Piet vd Meulen 
Namens bestuur VV Warga 
 

 
 

 
  

Bedankt! 
 
Beste gemeenteleden 
 
Wij zijn bijzonder blij met de door u 
geschonken grote hoeveelheid 
levensmiddelen. Het komt ons erg goed 
van pas. 
 
Mede dankzij uw hulp is Stichting 
‘Voedselbank Leeuwarden’ in staat om 
tweewekelijks meer dan 450 klanten in de 
gemeente Leeuwarden te voorzien van een 
evenwichtig voedselpakket. 
 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
Bestuur ‘Voedselbank Leeuwarden’ 

Vogelwacht  
Idaarderadeel Noord 
(opgericht 1 mei 1944 –  
lid van de BFVW) 
 
Jaarvergadering op donderdag 27 februari 
2014 om 20.00 uur in de Waterlelie te 
Warten. 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 
3. Mededelingen. 
4. Notulen jaarvergadering 2013. 
5. Jaarverslag 2013. 
6. Verslag penningmeester 2013. 
7. Verslag kascommissie. L. v/d Meer en F. 

de Jong)  
8. Benoeming nieuw lid kascommissie. 

(aftredend  L. v/d Meer) 
9. Pauze met verloting. 
10. Rayonvergadering 25 november 2013. 
11. Bespreking BFVW jaarvergadering (7 

maart 2014). 
12. Verslag Scholen-Werkgroep Wergea. 
13. Bestuursverkiezing. 

 aftredend:   niemand .  
2 vacatures ( indien mogelijk uit 
Warten). 

14.  Fryskeneisoarchdei  3 mei 2014. 
15.  Rondvraag. 
16.  Sluiting. 
 
Kandidaten kunnen zich tot voor het 
begin van de vergadering opgeven. 
 
Namens het bestuur, 
F. de Bruin, voorzitter 
J. de Boer, secretaris 
 
Website: 
www.vogelwachtidaarderadeelnoord.nl 
 
 
Secretariaat: 
J. de Boer 
De Marren 45 
9005 NS  WERGEA 
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WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

 
  

Dorpsagenda 
 
31.01.2014 - 01.02.2014  
20.00 uur  

Wartenster toneel uitvoering De Bidler  

01.02.2014  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

03.02.2014  
19.30 uur  

Froulju’s ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

05.02.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

09.02.2014  
16.00 uur  

Concert Two Towers Collective Dorpshuis Goutum  

10.02.2014  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

15.02.2014  
19.30 uur  

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

17.02.2014  
19.30 uur  

Froulju’s ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

18.02.2014  
14.00 uur  

ANBO jaarvergadering Us Doarpshûs  

20.02.2014  
17.30 uur  

Oud papier De Twâmester-V.V.warga Gehele Dorp  

21.02.2014  
20.00 uur  

Uitvoering Halbertsma toneel De Bidler  

22.02.2014  
20.00 uur  

Uitvoering Halbertsma toneel De Bidler  

01.03.2014  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

03.03.2014  
19.30 uur  

Froulju’s ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

05.03.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

07.03.2014  
20.30 uur  

Filmcafé Bagdad "Atonement" Us Doarpshûs  

08.03.2014  Biljartclub "Castelein" Piraten partij Café Lands Welvaren  
10.03.2014  
19.00 uur - 20.00 uur  

Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

11.03.2014  
19.00 uur  

Biljart competitie Wergea-Tijnje Café Lands Welvaren  

14.03.2014  Slotavond Jeugdwurk "Op'e Nifelsouder" Us Doarpshûs  
15.03.2014  
19.30 uur  

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

15.03.2014  
20.00 uur  

Donateurs concert "De Kriich" De Bidler  

17.03.2014  
19.30 uur  

Frouljus ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

17.03.2014  
20.00 uur  

Voorjaarsvergadering Pleatslik Belang Café Lands Welvaren  

18.03.2014  
14.00 uur  

ANBO middag Us Doarpshûs  

20.03.2014  
17.30 uur  

Oud papier De Twâmester-V.V.Warga Gehele Dorp  

21.03.2014  
19.45 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren 

 
Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda” 
Voor verdere opgave’s e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl 

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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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 Douwe en Roelie Zuydendorp  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: r.zuydendorp@online.nl  of 058-2551276 b.g.g. 
058-2126730 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

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. 
 
 
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 februari 2014 

 
St Martinusparochie 
Zo. 2 febr. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 9 febr. 10.00 uur com. S. Boukema 
Zo. 16 febr. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 22 febr. 19.30 uur com. S. Boukema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
2 febr. 09.30 Warstiens dhr. C. Moejes 
9 febr. 09.30 Wergea da. A. Buizer- 
   Tchiengang 
  Gemeenteochtend in de Frissel 
16 febr.  09.30 Warstiens da. A. Buizer- 
   Tchiengang 
  m.m.v. ‘Sjong’ o.l.v. Sander Metz 
23 febr. 09.30  Warten da. A. Buizer- 
   Tchiengang 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
2 febr. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
  Sneinsbrôchje 
9 febr. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
Bloemengroetdienst met de kinderen van de Sneinskoalle 
Wergea 
16 febr. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
  KID Kerk 
23 febr. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 2 febr. 11.00 uur ds. A. Elverdink 
Zo. 9 febr. 09.30 uur Mevr. R. Koetje-v.d. Berg 
Zo. 16 febr. 09.30 uur ds. A. bouman 
Zo. 23 febr. 11.00 uur Voorganger niet bekend 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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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 
 

 

 

 

info@bloembinderijwobbes.nl 



 

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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  Colofon 

 
Januari 2014, 54e jaargang nr. 1.  
 
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: 
Rabobank: NL49 RABO 0335 4101 38 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 
 
Beide t.n.v. Havensbank, Wergea 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren van 
het bericht betalen. 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 
28 februari 2014. 
Kopij uiterlijk woensdag 19 februari a.s. vóór 
18.00 uur inleveren! 
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Valentijnsdag 14 februari 2014 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 




