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Halbertsma’s Mutsen  

Bouwe Herder Bokaal 
foar in “nije” Sven Kra-
mer?  

Fanfare goes popkoar  

Keatsnijs yn ‘e winter?  

Wynmûne yn Wergea?  

Wannear moatte we de 
kopij ynleverje....?  

 Toanielferiening “Halbertsma” spilet Mutsen  

It toanielstik Mutsen is yn 2008 skreaun troch Christa Warderdam. It is in komeed-
zje en giet oer seis suskes mei elts harren ferline. Skieding, drege bern, karriêres 
dy’t misrûn binne en gean sa mar troch, dat binne de ingrediinten fan it stik.  

Toanielselskip Tesselschade út Hurdegaryp hat dit stik foar it earst yn it Frysk spile 
yn 2010 en dat wie in grut súkses. Anny Feenstra die de bewurking en de bekende 
Tryntsje van der Zee hat it eartiids oersetten yn it Frysk. It is dêrnei noch troch 
ferskate Fryske selskippen opfierd. Wa kenne se net: Nije Moed út Bûtenpost en 
Kliuwend Omheech út Nijbeets.  

Mar dan no de titel: Mutsen. Wat is no einliks in “muts”? Yn 2011 waard in boek 
útbrocht troch Marianne Zwagerman mei de titel: “Ontsnap uit het mutsenpara-
dijs”. Neffens har binne “mutsen” froulju dy’t mei wite trije fearns leggings op it 
skoalleplein oergeunstich stean te wezen. Se binne jaloersk op froulju dy’t it wol 
makke ha. No wit ik einliks noch hieltyd net wat in muts is! Dus it wurdboek der 
mar by. Der stiet:  
 1. Hoofddeksel  
 2. Vagina (volkse naam)  
 3. Netmaag bij koeien  

4. Slimme, mooie vrouw  

De earste trije moat wy mar gau ferjitte, it soe in frjemd toanielstik wurde.  

Y.f.m de ynleverdatum fan de kopij bin ik nei de generale repetysje west op 19 
febrewaris.  

Seis suskes, Aleida, Jildou, Regina, Coba, Janke-Alie en Bianca, komme sûnt in mo-
ai skoft in wykein byelkoar yn in húske op in Center Parcs lokaasje. It wurde drege 
dagen omdat de suskes einliks seis ferskillende karakters hawwe. Der wurdt om-
raak liicht, âld sear komt nei boppe en ta eintsje beslút wolle ek inkelen sa gau 
mooglik nei hûs.  

By in komeedzje moat alles út de kast helle wurde om it personaazje goed ta syn 
rjocht komme te litten. Dus der moat sa’t it yn de toanielwrâld hjit, “fet” spile 
wurde, in bytsje “over de top”. Ik fûn dat dit net hielendal út de ferve kaam, de 
ien die dit wol, de oaren wat minder en fansels hie dat ek te krijen mei de rol fan 
sommigen yn it stik.  

Fierder fûn ik dat yn it begjin fan it twadde part fan it earste bedriuw wêr’t in 
“spirituele” Janke-Alie minuten lang in swevend ferhaal ferteld, te lang duorre, it 
helle de gong der wol wat út..  

Dochs ha ik my tige fermakke, de froulju kinne wol spylje, it binne yn myn eagen 
“top of the bill” hjir yn Wergea. It ljocht, mar foaral it lûd wie út de keunst, alles 
wie goed fersteanber en de spilers wiene tekstfêst, sadat Baukje, de ynstekster, 
neat te dwaan hie. Hessel Boermans, de regisseur, hie it stik gâns ynkoarten, lan-
ger as twa oeren moat in stik ek net duorje. Ek de “mise en scène” wie yn oarder.  

It wie frijwat let doe’t ik út de Bidler weirekke, trochdat ik noch in moai skoft 
neipraten ha mei ferskate spilers oer it stik. Ik gie mei in goed gefoel nei hûs.  

Henk  





 

  
 

  

Fan ‘e Redaksje.... 
 
It is wol wat oan de lette kant, mar hjir binne de 
antwurden dy't de gearstaller foar eagen hie foar de 
desimberspuzzel. 
 
Tortel, rietzanger, virus, zandbank, hansworst, 
nachtegaal, chroom, gemaakt, paspoort, stereo, 
altaar, matras en rapport. 
 
Yn it jannewaris stie noch in soart fan 
"tussendoortje", wat de puzzel oanbelanget, hjir 
binne de antwurden: 
Jasmijn, galgje, oogappel, slibtong, dadelijk, biet en 
pepermunt. 
 
Op ús oprop om “Valentijns” berjochtsjes te stjoeren 
is net al te grouwélich reagearre, om koart te 
gean.... net ien reaksje.  
 
Guon lêzers hiene it al merkbiten mar De 
Havensbank is ek te finen op Facebook. 
www.facebook.com/havensbank 

Jeften 

 
Lokkich hoege wy sa nea op kâlde fuotten te 
stean. 
 
€   37,50;K. de G.- T. de G. 
€   27,50;    H.F.; S.F. 
€   25,00;    St. De Bidler 
€   20,00;    G.N.; G.W.-B. 
€   17,50;    M.A.G.S.; S.v.d.V en A.v.d.V.-P. 
€   15,00;    G. de W.eo. 
 
============= 
 
Abonnementsgeld 
 
Willen onze abonnees het abonnementsgeld ad. 
€ 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 dit bedrag reeds 
hebben overgemaakt geldt dit verzoek uiteraard niet. 
 
De penningmeester 

 

  

 

 

Foto’s makke troch Feike Schuurman 
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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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de vergadering zal bovendien Jitse de Vries, onze nieuwe wijk
voorstellen. Ook zal hij iets vertellen o
Ook ‘onze’ wethouder, de heer H
 
Windmolens 
Henk Vellinga uit Reduzum zal na de pauze het een en ander  vertellen over de dorpsmolen in Reduzum 
en de mogelijkheden voor andere dorpen om zo’n dorpsmolen te realiseren en te participeren in een 
dorpsmolenproject. Het voorbeeld van Reduzum laat zien dat er ook voor Wergea op dit moment, als er 
voldoende draagvlak is, een unieke kans ligt om zo’n molen te
 
Bruggen 
In het besluitvormingstraject omtrent de bruggen is de voorbereidingsfase inmiddels zo goed als 
afgerond. We wijzen erop dat er voorafgaand aan het collegebesluit en het daarop volgende raadsbesluit 
in ieder geval nog een informatieav
geïnteresseerden. De datum voor die avond is op dit moment nog niet bekend. Via de website, en 
mogelijk ook via de Havensbank stellen we zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie beschikba
zoals het definitieve ambtelijke advies. Tevens lichten we u zo snel mogelijk in over de 
inspraakprocedures –en mogelijkheden. 
We hebben ervoor gekozen om het onderwerp bruggen niet uitgebreid aan de orde te stellen. Als de 
actualiteit daar aanleiding
mevrouw Zijlstra, langs om ons op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen. De inhoudelijke 
discussie bewaren we voor de informatieavond die, zoals het nu lijkt, iets l
 
Café, dorpshuis, Bidler, soos, DBF
Pleatslik Belang is onlangs in gesprek gegaan met betrokken partijen over de vraag hoe wij in de 
toekomst alle voorzieningen met betrekking tot openbare ruimten in het dorp kunnen handhaven. Wij 
hebben daartoe ook de expertise  ingeroepen van stichting Doarp en Bedriuw Fryslân. Over de uitkomsten 
van een eerste gespreksronde en over een eventueel vervolgtraject praten wij u op de 
voorjaarsvergadering graag bij. 
 
U ziet, er staat in de nabije toeko
ons dorp en die leefbaarheid gaat ons allemaal aan. We hopen dan ook van harte dat u aanschuift op onze 
vergadering. Zonder uw inbreng kunnen wij niet. 
 
Tot slot; wij herinneren u b
heeft gestaan om reacties te geven op de dienstregeling van Lijn 22. Tot dusver zijn er nog niet veel 
reacties binnengekomen terwijl dat wel van belang is.
 
Namens Pleatslik Belang Wer
 
Geert Nauta 
secretaris 

 

Graag nodigen wij u uit om de voorjaarsvergadering van Pleatslik 
Belang Wergea  bij te wonen. De agenda vin
Havensbank. 
  
Op dit moment vragen tal van zaken vragen de aandacht van Pleatslik 
Belang.  Een kleine greep:

Gemeente Leeuwarden
Met de gemeentelijke herindeling is voor Pleatslik Belang ook het een 
en  ander gewijzigd. And
een andere wijken- en dorpenmanager en bijvoorbeeld andere 
budgettering. Op  de 
over de geldstromen 
verantwoording die wij 
van de Havensbank in januari 
schip met geld binnenkomt dat 
organiseren van feestjes. We 
hartelijk voor de aangereikte 
behoefte dat beeld te nuanceren.

Bij de vergadering zal bovendien Jitse de Vries, onze nieuwe wijk
voorstellen. Ook zal hij iets vertellen over zijn functie en de organisatie binnen de gemeente Leeuwarden. 
Ook ‘onze’ wethouder, de heer H. van der Molen zal acte de présence geven.

Henk Vellinga uit Reduzum zal na de pauze het een en ander  vertellen over de dorpsmolen in Reduzum 
de mogelijkheden voor andere dorpen om zo’n dorpsmolen te realiseren en te participeren in een 

dorpsmolenproject. Het voorbeeld van Reduzum laat zien dat er ook voor Wergea op dit moment, als er 
voldoende draagvlak is, een unieke kans ligt om zo’n molen te

In het besluitvormingstraject omtrent de bruggen is de voorbereidingsfase inmiddels zo goed als 
afgerond. We wijzen erop dat er voorafgaand aan het collegebesluit en het daarop volgende raadsbesluit 
in ieder geval nog een informatieavond wordt georganiseerd in het dorp voor alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden. De datum voor die avond is op dit moment nog niet bekend. Via de website, en 
mogelijk ook via de Havensbank stellen we zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie beschikba
zoals het definitieve ambtelijke advies. Tevens lichten we u zo snel mogelijk in over de 

en mogelijkheden.  
We hebben ervoor gekozen om het onderwerp bruggen niet uitgebreid aan de orde te stellen. Als de 
actualiteit daar aanleiding toe en die kans is groot, komt projectmanager van het projectbureau Bruggen, 
mevrouw Zijlstra, langs om ons op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen. De inhoudelijke 
discussie bewaren we voor de informatieavond die, zoals het nu lijkt, iets l

Café, dorpshuis, Bidler, soos, DBF 
Pleatslik Belang is onlangs in gesprek gegaan met betrokken partijen over de vraag hoe wij in de 
toekomst alle voorzieningen met betrekking tot openbare ruimten in het dorp kunnen handhaven. Wij 
ebben daartoe ook de expertise  ingeroepen van stichting Doarp en Bedriuw Fryslân. Over de uitkomsten 

van een eerste gespreksronde en over een eventueel vervolgtraject praten wij u op de 
voorjaarsvergadering graag bij.  

U ziet, er staat in de nabije toekomst veel op stapel. Pleatslik Belang zet zich in voor de leefbaarheid van 
ons dorp en die leefbaarheid gaat ons allemaal aan. We hopen dan ook van harte dat u aanschuift op onze 
vergadering. Zonder uw inbreng kunnen wij niet.  

Tot slot; wij herinneren u bij dezen nog maar eens aan de oproep die enige weken geleden op de site 
heeft gestaan om reacties te geven op de dienstregeling van Lijn 22. Tot dusver zijn er nog niet veel 
reacties binnengekomen terwijl dat wel van belang is. 

Namens Pleatslik Belang Wergea 

 

Graag nodigen wij u uit om de voorjaarsvergadering van Pleatslik 
bij te wonen. De agenda vindt u verderop in de 

Op dit moment vragen tal van zaken vragen de aandacht van Pleatslik 
kleine greep: 

Gemeente Leeuwarden 
Met de gemeentelijke herindeling is voor Pleatslik Belang ook het een 

gewijzigd. Andere gesprekspartners, een andere organisatie, 
en dorpenmanager en bijvoorbeeld andere 
voorjaarsvergadering willen wij u graag informeren 

over de geldstromen  die vanaf nu tot onze beschikking staan en de 
twoording die wij daarvoor afleggen. In het redactioneel artikel 

van de Havensbank in januari  werd het beeld opgeroepen dat er een 
schip met geld binnenkomt dat vrijelijk kan worden aangewend voor het 
organiseren van feestjes. We  danken dorpsgenoot Henk Wielinga 
hartelijk voor de aangereikte  suggesties maar wij voelen wel enige 

dat beeld te nuanceren. 

Bij de vergadering zal bovendien Jitse de Vries, onze nieuwe wijk- en dorpenmanager, zich aan u 
ver zijn functie en de organisatie binnen de gemeente Leeuwarden. 

van der Molen zal acte de présence geven. 

Henk Vellinga uit Reduzum zal na de pauze het een en ander  vertellen over de dorpsmolen in Reduzum 
de mogelijkheden voor andere dorpen om zo’n dorpsmolen te realiseren en te participeren in een 

dorpsmolenproject. Het voorbeeld van Reduzum laat zien dat er ook voor Wergea op dit moment, als er 
voldoende draagvlak is, een unieke kans ligt om zo’n molen te realiseren. 

In het besluitvormingstraject omtrent de bruggen is de voorbereidingsfase inmiddels zo goed als 
afgerond. We wijzen erop dat er voorafgaand aan het collegebesluit en het daarop volgende raadsbesluit 

ond wordt georganiseerd in het dorp voor alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden. De datum voor die avond is op dit moment nog niet bekend. Via de website, en 
mogelijk ook via de Havensbank stellen we zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie beschikba
zoals het definitieve ambtelijke advies. Tevens lichten we u zo snel mogelijk in over de 

We hebben ervoor gekozen om het onderwerp bruggen niet uitgebreid aan de orde te stellen. Als de 
toe en die kans is groot, komt projectmanager van het projectbureau Bruggen, 

mevrouw Zijlstra, langs om ons op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen. De inhoudelijke 
discussie bewaren we voor de informatieavond die, zoals het nu lijkt, iets later zal plaatsvinden. 

Pleatslik Belang is onlangs in gesprek gegaan met betrokken partijen over de vraag hoe wij in de 
toekomst alle voorzieningen met betrekking tot openbare ruimten in het dorp kunnen handhaven. Wij 
ebben daartoe ook de expertise  ingeroepen van stichting Doarp en Bedriuw Fryslân. Over de uitkomsten 

van een eerste gespreksronde en over een eventueel vervolgtraject praten wij u op de 

mst veel op stapel. Pleatslik Belang zet zich in voor de leefbaarheid van 
ons dorp en die leefbaarheid gaat ons allemaal aan. We hopen dan ook van harte dat u aanschuift op onze 

ij dezen nog maar eens aan de oproep die enige weken geleden op de site 
heeft gestaan om reacties te geven op de dienstregeling van Lijn 22. Tot dusver zijn er nog niet veel 

 

Graag nodigen wij u uit om de voorjaarsvergadering van Pleatslik 
dt u verderop in de 

Op dit moment vragen tal van zaken vragen de aandacht van Pleatslik 

Met de gemeentelijke herindeling is voor Pleatslik Belang ook het een 
ere gesprekspartners, een andere organisatie, 

en dorpenmanager en bijvoorbeeld andere 
voorjaarsvergadering willen wij u graag informeren 
die vanaf nu tot onze beschikking staan en de 

daarvoor afleggen. In het redactioneel artikel 
werd het beeld opgeroepen dat er een 
vrijelijk kan worden aangewend voor het 

Henk Wielinga 
maar wij voelen wel enige 

en dorpenmanager, zich aan u 
ver zijn functie en de organisatie binnen de gemeente Leeuwarden. 

Henk Vellinga uit Reduzum zal na de pauze het een en ander  vertellen over de dorpsmolen in Reduzum 
de mogelijkheden voor andere dorpen om zo’n dorpsmolen te realiseren en te participeren in een 

dorpsmolenproject. Het voorbeeld van Reduzum laat zien dat er ook voor Wergea op dit moment, als er 

In het besluitvormingstraject omtrent de bruggen is de voorbereidingsfase inmiddels zo goed als 
afgerond. We wijzen erop dat er voorafgaand aan het collegebesluit en het daarop volgende raadsbesluit 

ond wordt georganiseerd in het dorp voor alle belanghebbenden en 
geïnteresseerden. De datum voor die avond is op dit moment nog niet bekend. Via de website, en 
mogelijk ook via de Havensbank stellen we zo snel mogelijk de noodzakelijke informatie beschikbaar, 

We hebben ervoor gekozen om het onderwerp bruggen niet uitgebreid aan de orde te stellen. Als de 
toe en die kans is groot, komt projectmanager van het projectbureau Bruggen, 

mevrouw Zijlstra, langs om ons op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen. De inhoudelijke 
ater zal plaatsvinden.  

Pleatslik Belang is onlangs in gesprek gegaan met betrokken partijen over de vraag hoe wij in de 
toekomst alle voorzieningen met betrekking tot openbare ruimten in het dorp kunnen handhaven. Wij 
ebben daartoe ook de expertise  ingeroepen van stichting Doarp en Bedriuw Fryslân. Over de uitkomsten 

mst veel op stapel. Pleatslik Belang zet zich in voor de leefbaarheid van 
ons dorp en die leefbaarheid gaat ons allemaal aan. We hopen dan ook van harte dat u aanschuift op onze 

ij dezen nog maar eens aan de oproep die enige weken geleden op de site 
heeft gestaan om reacties te geven op de dienstregeling van Lijn 22. Tot dusver zijn er nog niet veel 
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Wij nodigen u uit voor het bijwonen van onze 
Algemene ledenvergadering.
 
De algemene ledenjaarvergadering van Pleatslik 
Belang Wergea wordt gehouden op maandag 
17 maart 2014 in café ´s Lands Welvaren te 
Wergea. De vergadering begint om 20.00 uur.
 
AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 18 maart 2013.

4. Jaarverslag  2013

5. Verslag penningmeester.

6. Verslag kascommissie (benoeming nieuw 
kascommissielid) 

7. Kennismaking met de dorpen
wijkencoördinator, de heer Jitse de Vries
 

8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet 
herkiesbaar: Hans Sinnema
Het bestuur stelt voor om Jildou Kamsma in 
het bestuur te benoemen.  
Tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door 
minstens tien leden, tot een half uur v
aanvang van de vergadering schriftelijk 
aanmelden bij de secretaris.
 

9.   Verslag van:   
- Bidler bestuur
- Stichting de Twa Tuorren
- Havensbank
- Dorpsbeheer
- Groencommissie
- Skatebaan

9. Spreker: Henk Vellinga, doarpsmoune 
Reduzum 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

De pauze wordt op een gunstig ogenblik van de 
vergadering ingelast. 
 
De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (zie 
punt 3), het jaar- en financieel verslag (zie punt 4
zijn bij de secretaris te verkrijgen. De agenda, 
notulen en het jaarverslag staan op de website 
www.wergea.com onder het kopje “Pleatslik Belang 
Wergea”.SZDRNZLL  

 

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van onze 
Algemene ledenvergadering. 

De algemene ledenjaarvergadering van Pleatslik 
Belang Wergea wordt gehouden op maandag  

in café ´s Lands Welvaren te 
dering begint om 20.00 uur. 

Mededelingen en ingekomen stukken. 

Notulen jaarvergadering d.d. 18 maart 2013. 

Jaarverslag  2013 

Verslag penningmeester. 

Verslag kascommissie (benoeming nieuw 
kascommissielid)  

Kennismaking met de dorpen- en 
encoördinator, de heer Jitse de Vries 

Bestuursverkiezing: aftredend en niet 
herkiesbaar: Hans Sinnema 
Het bestuur stelt voor om Jildou Kamsma in 
het bestuur te benoemen.   
Tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door 
minstens tien leden, tot een half uur voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk 
aanmelden bij de secretaris. 

Bidler bestuur 
Stichting de Twa Tuorren 
Havensbank 
Dorpsbeheer 
Groencommissie 
Skatebaan 

Spreker: Henk Vellinga, doarpsmoune 

De pauze wordt op een gunstig ogenblik van de 

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar (zie 
en financieel verslag (zie punt 4-5) 

zijn bij de secretaris te verkrijgen. De agenda, 
lag staan op de website 

onder het kopje “Pleatslik Belang 

 

 

 

 
 
Febrewaris wie wer in grut sukses foar 
Op 18 febrewaris hiene wy de band ‘plan B’. Dizz
band soarge foar in goeie sfeer en it wie dan ek tige 
gesellich!  

It wykein fan 21,22 en 23 febrewaris wie ú
wykein. Ha jo dizze dagen jeugd yn 
sjoen, dan wie de kâns grut dat se û
nei de soos! Mei de kachel op 30 graden en de soos 
fult mei 8 kub sân, wie it krekt in koarte 
simmerfakânsje!  Mei freeds de CLUB edisje, sneons 
sjonger Marcel & sneins it wolbekende Jeu de Soos 
sjogge wy werom op in fantastisch wy

What’s next? 
Op 14, 15  en 16 maart ha wy wer Carnaval yn
soos! Sykje jim moaiste ferklaaiers klean by elkoar en 
kom gesellich polonaise rinnen yn 

Fierder ha wy op 29  maart ús 
oftewol, darten! Jimme kinne jim 
19.00 oere yn ‘e soos nog opjaan! 

See you !  

It SZDRNZLL bestjoer 
 
 
 

Sportcolumn 

 
MATROESJKA 
 
Ik tink bêste minsken 
dat jimme allegearre 
tige genietsje fan de 
Olympyske Spelen. Foarôf wie der nochal wat 
alteraasje. Der lei eltse dei in nije Russyske bear op 
de dyk. Krekt as mei dy Russyske popkes, de 
saneamde Matroeska`s. Dat binne kleurige poppen 
yninoar.. earst grut, dan it kopke derôf en sit der in 
lytseren yn, en dan komt der wer in noch lytsere te 
foarskyn.  
 
Yn de grutste pop siet in nije foarm fan doping sa 
seine de gelearden, en de Russyske reedriders soenen 
dat wol ta har nimme. Doe`t w
seagen oer dat MFG, of hoe dat spul ek mar hjitte 
mei, woe Anneke  my ek al oan dat 
“spierversterkende” spul ha.  
 
Yn de twadde poppe siet hurde wyn, as de Russen 
wat doarren of rúten iepen setten, of harren 
luchtefentilaasje allinne op de Hollanners en Friezen 
los litte soenen, dan koenen w
hurd ride.  
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nne jim op de jûn sels foar 

e soos nog opjaan!  

Olympyske Spelen. Foarôf wie der nochal wat 
alteraasje. Der lei eltse dei in nije Russyske bear op 

rekt as mei dy Russyske popkes, de 
`s. Dat binne kleurige poppen 

yninoar.. earst grut, dan it kopke derôf en sit der in 
lytseren yn, en dan komt der wer in noch lytsere te 

Yn de grutste pop siet in nije foarm fan doping sa 
seine de gelearden, en de Russyske reedriders soenen 

t wol ta har nimme. Doe`t wy in dokumintaire 
seagen oer dat MFG, of hoe dat spul ek mar hjitte 

ek al oan dat 
 

Yn de twadde poppe siet hurde wyn, as de Russen 
wat doarren of rúten iepen setten, of harren 

htefentilaasje allinne op de Hollanners en Friezen 
los litte soenen, dan koenen wy troch de tocht net sa 
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En yn it lytste popke sieten noch snellere 
reedriderspakken as dat wy ha. 
 
No, ik skriuw dizze column nei dat Stefan Groothuis 
goud wint op de 1000 meter. De ferwachtings binne 
dat we samar 20 medailles winne sille. Geweldich! 
Dus it falt allegearre wol wat ta mei dy Russen. Der 
wurdt sein dat Poetin sels in jûn op stap west is mei 
Irene. Hy hie heard dat har ferkearing út wie mei har 
freondinne en dat it mei har nije freon noch net sa bot 
oan wie. Poetin makket syn statements dus wol hiel 
subtyl. 
 
En dan sizze de krityske sjoernalisten fansels wer dat 
it reedriden net mear in mondiale sport is. Kin wol 
wêze mar ik fyn it fantastysk dat der sa hurd riden 
wurdt. Mei sa’n druk op de tsjettel moatte jo it dochs 
mar wer wier meitsje! 
 
Spitich fansels dat ik sakrekt hearde dat Sven de 
1500 net ride sil. Hie ik net tocht. As jo sa faak 
Europees en Wrâldkampioen west binne en dan 4 
ôfstannen ride moatte yn ien wykein, dan liket it my 
wol mogelik en sels wol goed om trije dagen foar de 
10.000 meter de 1500 te riden. 
 
Der waard my frege wat myn ien, twa en trije binne 
fan moaiste medailles. 
Op ien stiet Stefan Groothuis. Ik ha syn ferhaal lêzen 
oer alles wat er de lêste fjouwer jier meimakke hat, 
en as jo dan nei ûnder oaren sa’n swiere depresje en 
safolle lichamelik maleur, en ek noch nei it fallen op 
de 500 meter.. goud winne, ja dan ha`k de triennen 
yn de eagen. Mar ja dat hat miskien ek wol mei de 
leeftyd te meitsjen. 
 
Op twa stiet it brûns fan Margot Boer. Hja siet in hiel 
skoft lyn op in moaie simmerjûn by ús yn de tún yn 
Warten mei freon Brouwer, no net mear fansels, en 
fertelde û.o. oer har trainingen. In hiel sympatyk 
famke. Sa faak fjirde en no de medalje. 
 
Op trije...ja dat wit ik net sa goed. Wüst? Kramer? 
Mulder? Lit ik mar wachtsje oant de lêste dei fan de 
Spelen. 
 
Foarearst set ik er de namme del fan Jan Smeekes. 
Oer de finish gean tinke dat jo goud ha en dan in 
minút letter sjogge dat it net wier is... 
 
Bêste minsken, as jimme dit lêze binne de O.S al wer 
foarbij, is tink ik Wüst de keninginne en geande wy ús 
ree meitsjen foar de wrâldkampioenskippen fuotbal. 
 
Wat in prachtich sportjier! 
 
Jaap Kooistra 

 
 
 
 
 
 
 

Een briljante scène 
 

 
 
Duinkerken, mei 1940 
 
Het door Duitse troepen volledig ingesloten Engelse 
leger, heeft zich tot op het strand teruggetrokken in 
afwachting van de hulp, die hen naar het veilige 
moederland terug moet brengen. We vergezellen de 
net gearriveerde mannelijke hoofdpersoon Robbie 
Turner tijdens zijn tocht over het strand waar de hel 
op aarde lijkt te zijn neergedaald. Gewonde soldaten 
liggen overal verspreid, mannen met een waanzinnige 
blik in de ogen zwerven over het strand, de lucht 
zwart van vliegtuigen en brandende gebouwen, 
paarden waarvoor op de boten geen plek meer is, 
krijgen een genadeschot en dit alles met op de 
achtergrond het reuzenrad als een macaber 
overblijfsel uit de tijd dat Duinkerken nog een vrolijke 
badplaats was. 
 
Eigenlijk moet je zo’n aangrijpende scène niet film-
technisch gaan analyseren en toch is dat precies wat 
ik nu ga doen. Als je de scène voor het eerst ziet, heb 
je niet door waarom hij zo “bij je binnenkomt”. 
Natuurlijk: de beelden zijn op zich al heftig genoeg, 
maar er is meer. Pas later las ik dat deze hele scène 
van meer dan 5 minuten compleet als één shot is 
gefilmd en dat terwijl tegenwoordig de ‘gemiddelde 
shot lengte’ bij veel films rond de vijf seconden 
schommelt. Dit is nu precies wat deze scéne zo’n 
extra zeggingskracht meegeeft en zo effectief maakt. 
Bovendien een enorme logistieke operatie want er 
hoeft maar één foutje te worden gemaakt (er liepen 
alleen al zo’n duizend figuranten rond) en je kunt 
helemaal opnieuw beginnen. Uiteindelijk is de derde 
take gebruikt, nadat een vierde poging halverwege 
was afgebroken door volkomen uitputting van de 
cameraman. Maar eigenlijk kon er toen al een strikje 
om de briljante derde take: it’s a wrap! 
 
Filmkafé Bagdad: Atonement, Vrijdag 7 maart, Dorpshuis 
20:30 
 
Namens het filmkafé,  
Jan Tijsma 
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  Wergea, ook een groot sportdorp 
 
Waar een klein dorp groot in kan zijn, dit hoor je vaak als er op sportief gebied een (inter)nationale prestatie wordt 
geleverd. Zeker ten tijde van bijvoorbeeld de olympische spelen waar de dorpen Empe, Goirle, Oudeschoot en de 
stad Zwolle glimmen van trots van de prestaties van Ireen Wüst, de gebroeders Mulder, Sven Kramer en Stefan 
Groothuis. Ook wordt er in bijvoorbeeld Bedum met trots gekeken naar de prestaties van hun zoon Arjen Robben in 
het Nederlands Elftal en is men massaal fan van Bayern München, wie had dat 10 jaar geleden gedacht? De vraag 
rijst natuurlijk waarin is ons dorp groot geweest op sportief gebied? Deze vraag houdt ook enkele redactieleden van 
de Havensbank bezig. In het eerste deel van deze nieuwe serie, een samenvatting en modernisering van het 
zelfgeschreven relaas door de Wergeaster domineeszoon Minne Hoekstra, over zijn winst in de allereerste 
Elfstedentocht verreden in 1909.  
 
Nadat ik mij urenlang had gebogen over mijn boeken had ik behoefte aan wat afwisseling. Gelukkig viel de 
Leeuwarder Courant in de bus. In de rubriek stadsnieuws viel mijn oog op een aankondiging van de Nederlandse 
Bond van Lichamelijke Opvoeding die het plan hadden opgevat een Elfstedentocht op de schaats te laten rijden 
onder leiding van de Friese IJsbond. Uiteraard was dit niet het enige bericht in de krant, maar mijn gedachten 
bleven wel bij dit ene korte bericht. Nu heb ik al sinds mijn jonge jaren sterk de behoefte om op sportief gebied 
overal de eerste te zijn. Toen ik mijn familie vertelde van mijn voornemen om mee te doen aan eventuele 
Elfstedentocht verklaarde men mij voor gek. Op het moment dat ik het bericht in de Leeuwarder Courant las was 
een Elfstedentocht nog ver weg, maar gelukkig zo richting de kerst gingen de molens naar het oosten draaien, 
daalde de thermometer en steeg de barometer waardoor ik hoop begon te krijgen. Dat deze hoop terecht was bleek 
uit het bericht dat de 1e Elfstedentocht is vastgesteld op 2 januari 1909.  
 
Op nieuwjaarsochtend werd ik wakker van gerikketik op het zinken dak, 
het weer was omgeslagen en het regende licht. Gelukkig bleef het ook 
vriezen zodat ik enigszins in een bedrukte stemming de ijzers onderbond 
om vast naar Leeuwarden te gaan waar ik de nacht voor de start zou 
doorbrengen bij vrienden. Aangekomen bij Hotel Amicitia deed ik mijn 
schaatsen uit en vroeg aan de eerste de beste bediende of de tocht door 
zou gaan. Gelukkig antwoordde deze bevestigend zodat ik nog wat inkopen 
heb gedaan voordat ik mijn bed opzocht bij mijn gastvrije vrienden waar ik 
snel in slaap viel. 
 
Om kwart voor vier ging de wekker en tijdens het eten ontdekte ik dat het 
buiten zachtjes regende. Gelukkig brandt in Amicitia licht en voeg ik mij bij 
het bestuur van de Friesche IJsbond. De voorzitter, de heer Hijlkema, staat 
op en maakt bekend dat de tocht doorgaat. Nadat alle namen zijn opgelezen 
blijken er 24 deelnemers te zijn. De heer Hijlkema roept: “Nu dan, heren, een 
goede reis” en de 24 deelnemers glijden in het donker richting Dokkum. 
Het is mistig en er valt zelfs een klein beetje motregen zodat het water opspat 
terwijl wij schaatsen. Nog in Leeuwarden vallen twee metgezellen en zijn doornat. 
Voorbij Birdaard ontkom ook ik niet aan dit onheil, mijn verloren pet had ik snel 
weer gevonden, maar helaas verdween mijn lorgnet (bril aan een handvat) spoorloos. Toen wij de eerste 
bebouwing van Dokkum binnenreden kwamen de koplopers ons alweer tegemoet. 
 
 Na de registratie spoedden wij ons weer richting 
 Leeuwarden op jacht naar de 3 koplopers. Gelukkig 
 wordt het langzaam wat lichter zodat het zicht steeds 
 beter wordt. Voor de 2e keer kwamen wij aan in 
 Leeuwarden, op naar Franeker! Op de Harlinger 
 trekvaart kom ik al snel alleen te zitten. Het ijs is 
 werkelijk erbarmelijk, allemaal schotsen wat het 
 schaatsen niet gemakkelijk maakt. Ik probeer wat te 
 eten en vlak voor Franeker heb ik de vijf koplopers 
 ingehaald. Gezamenlijk gaan wij richting Harlingen. Ook 
 hier is het ijs erg slecht. Al vrij snel houden de heren 
 Binnema en Schaap het voor gezien en blijven er drie 
 koplopers over: de journalist Jan Feith (in Dokkum op 
 het ijs gestapt, dus buiten mededinging), Gerlof van der 
Leij en ik. In Harlingen laven wij ons aan een beker warme melk, komen wij op de foto en nadat wij hadden 
afgerekend ging het richting Bolsward. Tot aan Arum was het ijs nog steeds van slechte kwaliteit, maar gelukkig 
knapte het daarna langzaam op. In Bolsward werden wij geestdriftig onthaald door de bewoners want per telegram 
was onze komst al aangekondigd. Wij spraken af een kwartiertje te rusten. Wij eten wat en drinken chocolademelk. 
Van de burgemeester ontvangen wij een flinke hoeveelheid pepermunt om te delen. Zelden heb ik zo lekker 
gezeten, maar de plicht roept, wij vertrekken, richting zuidwesthoek! 
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Op naar Workum wordt het ijs en het weer beter, het zicht wordt 
verbeterd omdat de mist steeds meer optrekt. Wat opvalt is dat 
de publieke belangstelling ook in Workum groot is. Nu en dan 
worden wij verblijdt door jongelieden die ons vergezellen wat voor 
ons wel fijn is want dat scheelt natuurlijk in het kopwerk. 
Wij genieten enorm van de eindeloze ijsvelden op de Fluessen. 
Aangekomen in Hindeloopen worden wij gastvrij onthaald door de 
burgemeester die ons sommeert plaats te nemen op een heerlijke  
zitbank. Terwijl wij genieten van chocolademelk worden wij 
toegesproken door de burgervader. Wij nemen hartelijk afscheid 
en onze gids Tjomme leidt ons via de kortste weg naar Stavoren. 
Ik voel mij nu en dan toch wel erg bezwaard dat wij overal erg 
gastvrij worden onthaald zonder dat wij hoeven te betalen voor 
het genuttigde, zo ook in Stavoren en Sloten.  
 
In tegenstelling tot de eerste 100 kilometer wordt er weinig meer gesproken. Het lichaam begint pijn te doen en 
ik ben nog steeds erg blij met gids Tjomme, die overigens ook niet meer zo kwiek oogt. In Sloten nemen wij dan 
ook afscheid van hem, hij is moe en wil naar huis. Gelukkig vinden wij snel weer een nieuwe gids die ons tegen 
betaling naar Sneek zal brengen. Hij is wat kleiner dan Tjomme, maar het is heerlijk om achter zijn rug te zitten. 
Onderweg zijn er kistwerken ontstaan, gelukkig zijn ze dusdanig dat wij er gemakkelijk over kunnen springen. Tot 
aan IJlst is het ijs erg slecht, schotsen en veel water op het ijs. Onze gids probeerde een andere route, zodat wij 
een beetje verdwaalt raakten. Met veel moeite bereikten wij in IJlst de controle, welke was gehuisvest in een 
overvol logement waar het blauw stond van de rook. Door de vele valpartijen had ik veel last van mijn rug 
gekregen. Een man wist mij met een heerlijke massage toch weer klaar te krijgen om de laatste kilometers te 
overbruggen… 
 
Door die hele lange stops zijn wij in Sneek ingehaald door Tiete Rooseboom die in Stavoren nog 23 minuten 
achterstand had. Hij vertelde dat hij nergens had uitgerust in tegenstelling tot ons. Zijn komst werkte in eerste 
instantie verlammend op ons. Deze Rooseboom maakte een frisse indruk en bij het naderen van de finish moesten 
wij overleggen hoe de eindstrijd gestreden zou gaan worden. Van der Leij wil van geen strijd weten, hij wil loten. 
Ik wil, om ongelukken in het donker op het slechte ijs te voorkomen, een baan van 1000 meter op de Snekervaart 
maken waarop de snelste zich winnaar mag noemen. Rooseboom is hier als diesel natuurlijk fel op tegen. Blijft er 
niets over dan hardrijden tot aan de Leeuwarder controle in het donker, het gemis van mijn lorgnet (bril) wordt 
steeds erger. Ik hoor het geluid van een locomotief, Leeuwarden kan dus niet meer ver zijn! 
 
Toen wij Leeuwarden in kwamen stonden vele mensen ons aan te moedigen op de kaden. “Nog twee bruggen, 
dan zijn jullie bij Amacitia” werd er vanaf de kade geroepen. Nadat wij deze in vliegende vaart waren gepasseerd 
was ik op zoek naar de controlepaal met de brandende lantaarn, ik stuurde af op iets wat er op leek, de 
mensenmenigte wijkt uiteen en opeens voel ik iets hards, ik val! Opstaan hoef ik zelf niet te doen want de mensen 
tillen mij op en dragen mij naar de controle, pas dan dringt het tot mij door: ik ben winnaar!  

 
Emiel de Vlas 

 

Jieroersjoch 2013 
 
De byienkomsten fan de Wurkgroep yn 2013 ha benammen yn it teken stien fan it 
tarieden fan de tentoanstelling yn de Bidler op 5 en 6 oktober. Der waarden sa’n 
65 groepsfoto’s fan nei 1945 útstald. Benammen dy foto’s, dêr’t wy noch in bulte 
nammen fan misten. It wie dy dagen gesellich drok yn de Bidler en fan de measte 
foto’s dy’t der te sjen wienen, hawwe de besikers ús oan de nammen helpe kinnen 
en dy binne no sa stadichoan ek allegearre yn ús argyf ferwurke. Neist de foto’s 
wie der op it balkon noch in kar fan sa’n 75 oare nijsgjirrige foto’s út ús argyf te 
besjen. Sa’t wy der tsjinoan sjogge, en neffens ús ek te hearren oan de minsken 
dy’t der west ha, wie it in tige slagge wykein. 
 
Fan ús yn 2012 útbrochte boek binne noch 30 eksimplaren te keap. 
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De vader van ...... 
 
ds. Pieter Boomsma 
Zondag 16 maart 
om 10.00 uur 
Gereformeerde kerk te Warten 
 
 

 

Ferfolch Jieroersjoch 2013 Werregea Ald – Wergea Nij: 
 
Yn febrewaris soene wy in jûn yn Us Doarpshûs ha mar troch omstannichheden koe dy net trochgean. Wy 
sille it earne yn 2014 op ‘e nij besykje. 
Us argyf is foar it grutste part rubrisearre en oersichtlik yn kaart brocht. Dit is noch altyd it wurk fan 
Johannes Kooistra. Us frijwilliger soarget der benammen yn de winterskoften foar, om hiel krekt en hjir en 
dêr mei de nedige oanfollings ek de ynkommende nije ynformaasje yn te bringen om it argyf by de tiid te 
hâlden. Hy nimt de wurkgroep sa in hoeke wurk út hannen. 
 
It persoans- en groepsfoto-argyf is yn behear by Wiepkje de Bruin. Sy hat de foto’s digitaal fan de nammen 
fersjoen. In hûd fol wurk, dêr ’t no noch ekstra oan arbeide wurde moast nei de útstalling yn oktober.  
Alle wurkgroepleden ha in USB-stick, dêr’t de digitale wurkgroepdata elk jier op aktualisearre wurde. Sa 
wurde de gegevens ferspraat bewarre en tsjin mooglike kalamiteiten beskerme. 
It doarpsfoto-argyf wie ûnderdak yn de argyfkelder yn it gemeentehûs yn Grou. No’t de gemeente 
Boarnsterhim ophâlden hat te bestean en ferparte is oer in tal oangrinzjende gemeenten, falt it part dêr’t 
Wergea yn leit, yn de gemeente Ljouwert. It doarpsfoto-argyf is no ûnderbrocht yn Histoarysk Sintrum 
Ljouwert (HCL).  
 
Wy stiene by de Belêstingtsjinst te boek as ANBI (Algemeen Nut Beogende Instantie), mei it each op legere 
suksesjerjochten by mooglike finansjele skinkingen oan de Wurkgroep. De betingsten om oan dit rjocht te 
foldwaan binne sa stadichoan sa omfangryk en nimt sa folle tiid, dat wy de belêstingtsjinst witte litten ha, net 
mear fan dit rjocht gebrûk meitsje te wollen. 
 
Dit jier hat de Wurkgroep wer ferskate minsken helpe kind mei it finen fan ynformaasje of koe harren yn elts 
gefal wize hoe’t se dy ynformaasje fine kinne. Ek hawwe wy minsken dy‘t ús om foto’s frege ha, as dat koe, 
holpen.  
 
Finansjeel waard 2013 ôfsletten mei in batich saldo fan € 6978,78. 
De giften oan de Wurkgroep bestiene út: in wandboerd, argiven Wergeaster Reed en St.Martinusskoalle, 
materiaal V.O.O., foto’s, skoallespullen fan de J.H.Nieuwoldskoalle, de St.Martinusskoalle en beukerskoalle it 
Stolpke, boeken fan ds. De Stoppelaar (Wytse Bethlehem) 
 
It stiftingsbestjoer bestie op 31 desimber út: Jan Meinderts (foarsitter), Rinze Visser (skriuwer), Sjoerd L. 
Spykstra (ponghâlder), Jan Swierstra, Nerus Goïnga, Germ de Boer en Wiepkje de Bruin – Steenbeek. 
 
Jannewaris 2014, Rinze Visser 

 

 
 
Jaarvergadering WWS 
12 maart 2014 
20.00 uur 
Us Doarpshûs 
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Een concert met voor elk wat wils! 
Fanfare de Kriich, heeft deze keer te gast  bij haar jaarlijks concert voor donateurs & belangstellenden het popkoor 
Wergea.  De rode draad van dit concert = Popmuziek, van de jaren 60 tot vandaag!  
 
 

Kaartverkoop 

Het afhalen van de (2 gratis) donateurskaarten en de kaarten voor de vrije verkoop (€ 7,50) vind plaats op 
donderdag 6 maart tussen 19.00 en 19.30 uur in de Bilder. Vanaf 7 maart zijn kaarten verkrijgbaar bij Zwart, 
witgoedhandel en te bestellen via info@dekriich.nl.  
 
 

Donateur worden? 
Draagt u onze vereniging een warm hart toe? Binnenkort houden wij een wervingsactie in Wergea. Donateur 
worden kan al vanaf € 6,00 per jaar. Meer mag! 

 
TIP: indien u zich voor 15 maart als donateur aanmeld 

komt ook u in aanmerking voor 2 gratis entree kaarten! 
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WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

  

  

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 
Maart: woensdag 19 maart zaterdag 29 maart 
 
April: woensdag 16 april zaterdag 26 april 
 
Mei: Woensdag 21 mei zaterdag 31 mei 
 
Juni / juli: woensdag 9 juli zaterdag 19 juli 
(zomereditie) 
 
Augustus: woensdag 20 augustus zaterdag 30 augustus 
 
September: woensdag 17 september zaterdag 27 september 
 
 

We zijn al druk bezig om het programma voor  
komend seizoen op orde te krijgen. Valt niet mee dit jaar, 
ook rekening houdend met het wk voetbal. 
Dit jaar geen zaal training, omdat er vorige jaren te weinig 
deelname was. Helaas voor diegenen die hier altijd met plezier 
aan mee doen. Wel gaan we hopelijk dit jaar weer schoolkaatsen 
organiseren in samenwerking met school. 
En ook dit jaar komen we weer bij u langs met de chocolade paaseitjes. 
Dit zal zijn in de week van 7 april. 
 
Verder willen we leden en belangstellenden graag uitnodigen voor onze jaarvergadering. 
Deze zal zijn op dinsdag 1 april (geen grapje!) om 19.30 uur in het Doarpshûs. Hieronder de agenda. 
We hopen u dan te zien. 
 
Voorjaarsvergadering kv ’t Oosten  
Datum: dinsdag 1 april 2014 
Plaats: Doarpshûs Wergea 
Tijd: 19.30 uur 
 
A G E N D A: 
 
1 – Opening en mededelingen 
2 – Ingekomen stukken (inclusief beschrijvingsbrief KNKB) 
3 – Agenda/activiteiten 2014 
4 – Notulen voorjaarvergadering 3 april 2013 
5 – Jaarverslag 2013 
6 – Financieel verslag 2013 
7 – Verslag kascommissie en benoeming 
8 -  Begroting 2014 
 
Pauze 
 
9 – Bestuurssamenstelling:  
      Aftredend: Frieda Huizenga en Sietie Sinnema 
10 –Samenstelling begeleidingscommissie 
11 –Rondvraag 
12 –Sluiting 
 
De notulen van 3 april 2013 en het jaarverslag van 2013 liggen vanaf 25 maart 2014 ter inzage bij het 
secretariaat en zijn te zien op www.kvhetoosten.nl 

 

10 





 

 
 
 
 
 
 
 
Bouwe Herder bokaal voor Pieter 
Zwart 
 
IJsclub De Wergeaster Reed is al tientallen jaren in 
het bezit van de Bouwe Herder bokaal, die jaarlijks 
wordt uitgereikt aan een lid dat in het afgelopen jaar 
opvallend heeft gepresteerd op het ijs. Zo hebben 
Renske en Anneke Zeinstra in het verleden de beker 
meerdere keren gekregen en ook Jan Nijboer mocht 
deze meer dan eens ontvangen. Als er in een jaar 
geen opvallende prestaties zijn geleverd, kan het 
gebeuren dat de beker niet wordt uitgereikt. 
 
In de afgelopen jaren leverde onze jeugd geen 
opvallende prestaties op het ijs. De meest opvallende 
prestaties kwamen op naam van Dries Zwart die 
zowel bij de Nederlandse kampioenschappen als bij 
het wereldkampioenschap voor masters hoog scoorde. 
In Calgary won hij destijds de 5 km in een tijd die 
sneller was dan de tijd waarmee Ard Schenk zijn 
eerste Europese kampioenschap behaalde. Voldoende 
aanleiding dus om Dries de beker in voorgaande jaren 
uit te reiken. 
 
Intussen zijn er weer meerdere jeugdige Wergeaster 
talenten die in Thialf schaatsen en daar prima tijden 
neerzetten. De snelste daarvan was Pieter Zwart en 
dat was voor het bestuur reden hem de Bouwe Herder 
bokaal toe te kennen. Pieter legde zich vooral toe op 
de sprint. Met tijden van 12,32 op de 100 meter, 
32,32 op de 300 meter en 48.50 op de 500 meter 
zette hij een aantal veelbelovende tijden neer. In het 
nu lopende seizoen heeft hij die al weer flink 
verbeterd. We wensen hem dan ook veel succes toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Wergeaster Reed  
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Dorpsagenda 
 
01.03.2014  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

03.03.2014  
19.30 uur  

Frouljus ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

05.03.2014  
19.30 uur  

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

06.03.2014  
19.00 uur-19.30 uur  

Foar ferkeap donateursconcert " De Kriich" De Bidler  

07.03.2014  
17.30 uur  

V.V.Warga droge worst actie  Gehele Dorp  

07.03.2014  
20.30 uur  

Filmcafe 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  

12.03.2014  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu, Lezing over de Amisch Waterlelie Warten  

12.03.2014  
20.00 uur  

Jaarvergadering WWS Us Doarpshûs  

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  

22.03.2014  
21.00 uur  

All stars blues band Café Lands Welvaren  

24.03.2014  
20.00 uur  

UDI Jaarvergadering Us Doarpshûs  

29.03.2014  
19.45 uur  

Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

30.03.2014  
15.00 uur  

Tryater Fam. voorstelling "Fabelkracht" De Bidler  

31.03.2014  
19.30 uur  

Frouljus ferienigingsjûn "Yn Kristus Ien" 't Anker  

31.03.2014  
20.00 uur  

Nazorgvergadering Vogelwacht Idaarderadeel Noord Café Lands Welvaren  

01.04.2014  
19.00 uur  

Mix toernooi biljartclub "Castelein"  Café Lands Welvaren  

05.04.2014  
20.00 uur  

Concert Leeuwarder accordion ensemble De Bidler  

08.04.2014  
19.00 uur  

Mix toernooi biljartclub "Castelein"  Café Lands Welvaren  

09.04.2014  
19.30 uur  
                      

Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  
 
 

 
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 Douwe en Roelie 
Zuydendorp, r.zuydendorp@online.nl of 058-255 1276 
b.g.g. 058-2126730. 
 
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. 
 
Contactgegevens gemeente Leeuwarden 
Voor meldingen, klachten of overlast over uw 
leefomgeving neemt u contact op met de melddesk. 
Dit kan telefonisch via 14058 of via 
www.leeuwarden.nl. 
Ook voor alle overige zaken neemt u contact op via 
14058. De telefonistes verwijzen u dan verder door. 

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 maart 2014 

 
St Martinusparochie 
Zo. 2 maart 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Woe. 5 maart 19.30 uur euch. J. de Wolff 
  Aswoensdag 
Za. 8 maart 19.30 uur Wg. Liturgie + VOM 
Za. 15 maart 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 23 maart 10.00 uur com. Pastor T. de Wolff 
Zo. 20 maart 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
2  maart 09.30 Warstiens  da  J.van Doorn 
9  maart 09.30  Warten  da  A.Buizer-Tchiengang 
16 maart 09.30   Warstiens   dhr T.de Jong 
23 maart 09.30 Warten  da  A.Buizer-Tchiengang 
30 maart GEEN  DIENST 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
2 maart 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
  Sneinsbrogje 
9 maart 10.00 uur zr. Baukje Bosscha- 
  Stapensea 
16 maart 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
  Kid Kerk 
23 maart 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
30 maart 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 2 maart 09.30 uur ds. J. Huitema 
Zo. 9 maart 09.30 uur ds. P. Boomsma 
Woe. 12 maart 19.30 uur ds. P. Boomsma 
 Bidstond voor gewas en arbeid 
Zo. 16 maart 10.00 uur ds. P. Boomsma 
Zo. 23 maart 09.30 uur ds. A. van Vliet 
Zo. 30 maart 09.30 uur dhr. R. Colijn 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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Vitaalgroep 
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’. 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 
U kunt zonder verwijzing terecht bij de fysio- en 
manueel therapeut. Bij twijfel overlegt u met uw arts 
of fysiotherapeut. Voor een vergoeding heeft u wel 
een aanvullende verzekering nodig. 
 
Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie 
iedere dag, behandeling aan huis mogelijk mits 
medisch noodzakelijk (058) 255 18 85   
Het adres voor medische training, fitness, fysio- en 
manuele therapie, bekkenbodem training en 
sportblessures.  
Philip Schippers: Fysio- en manueeltherapeut  
Jaap Russchen: Fysiotherapeut 
 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02  
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 
Meulen: logopediste 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
 
Huisartsenpraktijk Warga 
M.R.F. de Groot, apotheekhoudend huisarts 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea. 
T: 255 12 61 spoednummer T: 255 11 25 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl  
 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 08.00 – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 – 
13.00 uur. 
Spreekuur op maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraak maken (ook voor aanvraag visites) 
van 08.00 – 10.00 uur. 
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18.00 uur, 
alleen op afspraak.  
 
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00 
uur. 
Uitslagen bellen na 14.30 uur, niet op donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur inleveren. 
 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 – 17.00 uur. Op 
woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 
Vragen over medicatie? 
Tussen 10.00 – 11.00 uur op 058 255 08 34 
 
 

Herhaalrecepten 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 en 16.45 uur (op 
woensdag tot 17.45 uur). 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. 

Hierin vermelden: NAW gegevens, 

geboortedatum, naam en dosering medicatie, 

keuze bezorgen of halen 

• Herhaalreceptenlijn: 058 255 06 25 

 

Bezorgen medicatie 
Thuisbezorgen €0.50. Dagelijks in Wergea en Warten. 
 
Huisartsenlab./trombosedienst 
Iedere dinsdag van 08.30 – 09.00 uur, 
(058) 286 7930. 
 
Advies voor (verre)reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Vragenformulier 
verkrijgbaar aan balie en te downloaden op de 
website. 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL: voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend.  
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 Colofon 
 
Februari 2014, 54e jaargang nr. 2.  
 
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 
29 maart 2014. 
Kopij uiterlijk woensdag 19 maart a.s. vóór 
18.00 uur inleveren! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 






