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Not in my backyard  

Skut! In bytsje bûten!  

Wa skriuwt dy bliuwt.  

77 soarten fûgels  

By de brêge, by de brêge 

 Kees is (alwer) te let  

Kontfaaie foar ukkepuk  

Jaarvergadering Pleatslik Belang Wergea  

Het was weer de derde maandag van de maand maart en traditioneel is dat de 
avond van de jaarvergadering van Pleatslik Belang Wergea. De verwachting was 
dat dit jaar de neergaande spiraal gestopt zou worden omdat het de eerste verga-
dering was sinds Wergea bij de gemeente Leeuwarden hoort. Verder stonden de 
bruggen op het programma wat een heikel punt is in ons dorp en er stond een heus 
“not in my backyard”-punt op de agenda: de windmolen.  

Om acht uur opende voorzitter Teake, evenals vorig jaar stemmig gekleed, maar 
dit jaar met een stijlvol paars accent, de vergadering. Ook hij merkte op dat de 
zaal in geen jaren meer zo vol is geweest op een jaarvergadering van Pleatslik Be-
lang. Teake benoemde in zijn intro nog even het feit dat Pleatslik Belang zich voor-
al zal inzetten om het voorzieningenniveau oftewel de leefbaarheid in dit dorp op 
peil te houden. Er werd in een recordtempo door de traditionele agendapunten 
heen gevlogen en tot bijna ieders grote verrassing blijkt ons dorp de trotse bezitter 
van een heuse kerstboomcommissie. Noemenswaardig was natuurlijk ook de be-
noeming van youngster Jildou Kamsma, afkomstig uit een geslacht dat al vele top-
bestuurders aan ons dorp heeft geleverd. Zij brengt de gemiddelde leeftijd van 
Pleatslik Belang nog meer naar beneden en dat is natuurlijk alleen maar positief.  

Nu was het de beurt aan de eerste spreker, de heer Jitze de Vries van de gemeente 
Leeuwarden. Jitze heeft de inspirerende taak om op te mogen treden als dorpen-
manager en rechterhand van de CDA-wethouder Harry van der Molen. Jitze is voor-
al het aanspreekpunt van de plaatselijke belangen en is er niet voor om iedere bur-
gerlijke vorm van ongenoegen op te lossen, dat wordt gedaan door de heren en 
dames die schuilgaan achter het telefoonnummer 14058.  

Daarna was het de beurt aan Archan Zijlstra. Deze dame is belast met het hoofd-
pijndossier de (Wergeaster) bruggen. Archan hield een zeer helder betoog en ver-
telde zeer duidelijk en puntsgewijs wat de opties, mogelijkheden en de onmogelijk-
heden zijn voor wat betreft onze bruggen. De vergadering was verheugd te horen 
dat het college inzet op het beweegbaar houden van de Bidlerbrug. Op dit moment 
is de meest logische optie om de bestaande Bidlerbrug dusdanig grondig op te 
knappen zodat wij weer 40 jaar vooruit kunnen. Nog maar even geduld hebben 
over wat er besloten wordt!  

Teake besloot al wel tot het inlassen van een pauze waardoor Jaap iedereen kon 
voorzien van een bakje koffie. Nadat de rust wederkeerde op de bovenzaal was het 
tijd voor het Bidlerbestuur om verslag te doen van het reilen en zeilen van de Bid-
ler. De zaken zijn goed op orde en de geluidsinstallatie en het hef en hijs mecha-
nisme zijn zo goed als klaar. Uiteraard dienen de eerste nieuwe investeringen zich 
weer aan. De raampartijen zullen worden aangepakt, wat zal resulteren in een 
warmte-en geluidsgeïsoleerde authentieke raampartij. De Twa Tuorren kommisje 
probeert elk jaar wat te sparen voor het behoud van onze twa tuorren en zij kon-
den melden dat de blikseminslag in de toren weer is gerepareerd en op een kleinig-
heid na ook al weer betaald.  

De Havensbank redactie meldt dat de financiële staat van ons prachtige dorpsblad 
goed is. Dit komt mede door het één keer minder uitkomen vorig jaar. De redactie 
gaat onderzoeken om de fotopagina er beter te laten uitzien. Het dorpsbeheer 
meldt dat er vooral aandacht wordt besteed aan de verlichting in ons dorp die niet 
overal op orde is.  





  
 

 

Nieuws van Pleatslik Belang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de politieke haalbaarheid 
bij PBW de vraag neergelegd mee te willen denken bij het 
kosten. De genoemde
dorp zal beleggen, waarna inspraakprocedures zullen 
 
Financiering
Pleatslik Belang krijgt van de gemeente Leeuwarden de beschikking over twee budgetten: een projectenbudget en 
een budget ten behoeve van het eigen functioneren (vergaderkosten e.d.). Met name dat projectenbudget, 
voorlopig vastgesteld 
dat geld besteed gaat worden. Twee uitgangpunten daarbij zijn het algemene belang en het draagvlak in het dorp 
voor de besteding ervan. Interessant is bijvoorbeeld de 
Boarnsterhim verenigingen in het dorp financieel heeft ondersteund, hoe de gemeente Leeuwarden daarmee 
omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 
projectenbudge
worden naar de gemeente toe, maar ook naar bewoners toe. 

 
Dorpsmolen
PBW is momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is om op een duurzame manier energie op te we
voor onze inwoners.
Op dit moment hebben we een aantal businesscases bekeken en windenergie opgewekt door een windmolen is 
voor Wergea de meest kansrijke manier. Ee
mogen worden geplaatst van de provincie. 
Echter, de provincie heeft een verplichting richting het rijk om een aantal MW aan windmolens te plaatsen en 
zoals iedereen heeft kunnen volgen in 
voo

 

De groen commissie heeft weinig nieuws te melden maar ziet verbetering in het perkjesonderhoud. Rondom de 
nieuwbouw van de school is
ook worden gezien als een enorme uitdaging voor de groen commissie.
Het verslag van de skatebaan was zeer positief. De baan ziet er goed uit na tijden geteisterd te zijn doo
bulten grond voor de renovatie van de sportvelden. Onze gemeente Leeuwarden leegt netjes elke week de 
prullenbakken. Een paar echte skaters zouden het plaatje helemaal afmaken.
 
Na deze verslagen was het tijd voor Henk Vellinga uit Reduzum die over
praten. Deze molen is grotendeels uit participaties uit het dorp betaald. Deze participaties werden na 10 jaar met 
rente terugbetaald. De opbrengsten van de molen komen geheel ten goede 
openba
 
Pleatslik Belang Wergea schermt met het idee om in Wergea ook een molen te plaatsen. Henk Vellinga adviseert 
om alle voors en tegens goed op een rijtje te 
aan een molen. Zo is er geluidsoverlast en is de slagschaduw van een molen enorm vervelend. De locatie van de 
molen is dan ook zeer belangrijk. Ook moet worden onderzocht of er draagkracht 
duurzaam idee met mogelijkheden voor het dorp wat zeker een kans moet krijgen.
 
Tenslotte was er natuurlijk de rondvraag. Ondanks de opkomst van de vergadering resulteerde dit in slechts één 
vraag. Deze vraag ging over de
positie staat. Een opheffing van de sportstichting zou voor de breedtesport in Wergea nadelige gevolgen hebben.
 
Het was half elf toen Teake de vergadering sloot.
 
Emiel en Egon
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Een aantal zaken vraagt op dit moment specifiek de aandacht:

Bruggen
Op het moment van verschijnen van de Havensbank staat de 
‘Variantenstudie Bruggen Wergea’ op de website. In dit 
bevindingen neergelegd van het projectbureau 
is begonnen de besluitvorming 
ambtelijk advies is 
Hillebu
het 
Wethouders aankoerst op het beweegbaar houden van de 
kanttekening daarbij is wel dat met name 

de politieke haalbaarheid daarvan in de weg kunnen staan. Betrokken wethouder, de heer Van der Molen, heeft 
bij PBW de vraag neergelegd mee te willen denken bij het 
kosten. De genoemde variantenstudie 
dorp zal beleggen, waarna inspraakprocedures zullen 

 gemeente Leeuwarden
Pleatslik Belang krijgt van de gemeente Leeuwarden de beschikking over twee budgetten: een projectenbudget en 
een budget ten behoeve van het eigen functioneren (vergaderkosten e.d.). Met name dat projectenbudget, 
voorlopig vastgesteld op 6100 euro, verplicht Pleatslik Belang ertoe goed te overwegen en te verantwoorden hoe 
dat geld besteed gaat worden. Twee uitgangpunten daarbij zijn het algemene belang en het draagvlak in het dorp 
voor de besteding ervan. Interessant is bijvoorbeeld de 
Boarnsterhim verenigingen in het dorp financieel heeft ondersteund, hoe de gemeente Leeuwarden daarmee 
omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 
projectenbudget menen te kunnen maken. Besteding van dit budget moet vooraf, in november, verantwoord 
worden naar de gemeente toe, maar ook naar bewoners toe. 
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Een aantal zaken vraagt op dit moment specifiek de aandacht:

Bruggen 
Op het moment van verschijnen van de Havensbank staat de 
‘Variantenstudie Bruggen Wergea’ op de website. In dit 
bevindingen neergelegd van het projectbureau 
is begonnen de besluitvorming 
ambtelijk advies is 
Hillebuorrenbrêge 
het projectbureau, mevrouw Archan Zijlstra geeft aan dat op dit moment het 
Wethouders aankoerst op het beweegbaar houden van de 
kanttekening daarbij is wel dat met name 
daarvan in de weg kunnen staan. Betrokken wethouder, de heer Van der Molen, heeft 

bij PBW de vraag neergelegd mee te willen denken bij het 
variantenstudie 

dorp zal beleggen, waarna inspraakprocedures zullen 

gemeente Leeuwarden
Pleatslik Belang krijgt van de gemeente Leeuwarden de beschikking over twee budgetten: een projectenbudget en 
een budget ten behoeve van het eigen functioneren (vergaderkosten e.d.). Met name dat projectenbudget, 

op 6100 euro, verplicht Pleatslik Belang ertoe goed te overwegen en te verantwoorden hoe 
dat geld besteed gaat worden. Twee uitgangpunten daarbij zijn het algemene belang en het draagvlak in het dorp 
voor de besteding ervan. Interessant is bijvoorbeeld de 
Boarnsterhim verenigingen in het dorp financieel heeft ondersteund, hoe de gemeente Leeuwarden daarmee 
omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 

t menen te kunnen maken. Besteding van dit budget moet vooraf, in november, verantwoord 
worden naar de gemeente toe, maar ook naar bewoners toe. 

PBW is momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is om op een duurzame manier energie op te we
Hier zijn een aantal mogelijkheden voor, zoals zonne

Op dit moment hebben we een aantal businesscases bekeken en windenergie opgewekt door een windmolen is 
voor Wergea de meest kansrijke manier. Ee
mogen worden geplaatst van de provincie. 
Echter, de provincie heeft een verplichting richting het rijk om een aantal MW aan windmolens te plaatsen en 
zoals iedereen heeft kunnen volgen in 

r één bepaalde locatie in Fryslân. 

De groen commissie heeft weinig nieuws te melden maar ziet verbetering in het perkjesonderhoud. Rondom de 
nieuwbouw van de school is de toestand dramatisch maar kan mede met de inrichting van het nieuwe schoolplein 
ook worden gezien als een enorme uitdaging voor de groen commissie.
Het verslag van de skatebaan was zeer positief. De baan ziet er goed uit na tijden geteisterd te zijn doo
bulten grond voor de renovatie van de sportvelden. Onze gemeente Leeuwarden leegt netjes elke week de 
prullenbakken. Een paar echte skaters zouden het plaatje helemaal afmaken.

Na deze verslagen was het tijd voor Henk Vellinga uit Reduzum die over
praten. Deze molen is grotendeels uit participaties uit het dorp betaald. Deze participaties werden na 10 jaar met 
rente terugbetaald. De opbrengsten van de molen komen geheel ten goede 

re gebouwen voorzien van zonnepanelen. De molen heeft het 

Pleatslik Belang Wergea schermt met het idee om in Wergea ook een molen te plaatsen. Henk Vellinga adviseert 
om alle voors en tegens goed op een rijtje te 
aan een molen. Zo is er geluidsoverlast en is de slagschaduw van een molen enorm vervelend. De locatie van de 
molen is dan ook zeer belangrijk. Ook moet worden onderzocht of er draagkracht 
duurzaam idee met mogelijkheden voor het dorp wat zeker een kans moet krijgen.

Tenslotte was er natuurlijk de rondvraag. Ondanks de opkomst van de vergadering resulteerde dit in slechts één 
vraag. Deze vraag ging over de sportstichting die door de verandering van gemeente in een soort buitenspel 
positie staat. Een opheffing van de sportstichting zou voor de breedtesport in Wergea nadelige gevolgen hebben.

Het was half elf toen Teake de vergadering sloot.
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Een aantal zaken vraagt op dit moment specifiek de aandacht:

Op het moment van verschijnen van de Havensbank staat de 
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ambtelijk advies is voor alle vier bruggen (Grutte brêge, Fouderingbrêge, 

orrenbrêge en Stringbrêge) een aantal scenario’s neergelegd. Projectleider 
projectbureau, mevrouw Archan Zijlstra geeft aan dat op dit moment het 

Wethouders aankoerst op het beweegbaar houden van de 
kanttekening daarbij is wel dat met name 
daarvan in de weg kunnen staan. Betrokken wethouder, de heer Van der Molen, heeft 

bij PBW de vraag neergelegd mee te willen denken bij het 
variantenstudie dient als basis voor de informatieavond die de gemeente binnenkort in ons 

dorp zal beleggen, waarna inspraakprocedures zullen 

gemeente Leeuwarden 
Pleatslik Belang krijgt van de gemeente Leeuwarden de beschikking over twee budgetten: een projectenbudget en 
een budget ten behoeve van het eigen functioneren (vergaderkosten e.d.). Met name dat projectenbudget, 
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voor de besteding ervan. Interessant is bijvoorbeeld de 
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omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 
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PBW is momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is om op een duurzame manier energie op te we
Hier zijn een aantal mogelijkheden voor, zoals zonne
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voor Wergea de meest kansrijke manier. Een groot probleem is dat er op dit moment geen solitaire windmolens 
mogen worden geplaatst van de provincie.  
Echter, de provincie heeft een verplichting richting het rijk om een aantal MW aan windmolens te plaatsen en 
zoals iedereen heeft kunnen volgen in de pers, is het tot op heden niet gelukt om de handen op elkaar te krijgen 
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Op het moment van verschijnen van de Havensbank staat de 
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op 6100 euro, verplicht Pleatslik Belang ertoe goed te overwegen en te verantwoorden hoe 
dat geld besteed gaat worden. Twee uitgangpunten daarbij zijn het algemene belang en het draagvlak in het dorp 
voor de besteding ervan. Interessant is bijvoorbeeld de vraag of en hoe in het verleden de gemeente 
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omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 

t menen te kunnen maken. Besteding van dit budget moet vooraf, in november, verantwoord 
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Echter, de provincie heeft een verplichting richting het rijk om een aantal MW aan windmolens te plaatsen en 
de pers, is het tot op heden niet gelukt om de handen op elkaar te krijgen 

De groen commissie heeft weinig nieuws te melden maar ziet verbetering in het perkjesonderhoud. Rondom de 
de toestand dramatisch maar kan mede met de inrichting van het nieuwe schoolplein 

ook worden gezien als een enorme uitdaging voor de groen commissie.
Het verslag van de skatebaan was zeer positief. De baan ziet er goed uit na tijden geteisterd te zijn doo
bulten grond voor de renovatie van de sportvelden. Onze gemeente Leeuwarden leegt netjes elke week de 
prullenbakken. Een paar echte skaters zouden het plaatje helemaal afmaken.

Na deze verslagen was het tijd voor Henk Vellinga uit Reduzum die over
praten. Deze molen is grotendeels uit participaties uit het dorp betaald. Deze participaties werden na 10 jaar met 
rente terugbetaald. De opbrengsten van de molen komen geheel ten goede 

re gebouwen voorzien van zonnepanelen. De molen heeft het 

Pleatslik Belang Wergea schermt met het idee om in Wergea ook een molen te plaatsen. Henk Vellinga adviseert 
zetten want behalve gouden bergen kleven er natuurlijk ook nadelen 

aan een molen. Zo is er geluidsoverlast en is de slagschaduw van een molen enorm vervelend. De locatie van de 
molen is dan ook zeer belangrijk. Ook moet worden onderzocht of er draagkracht 
duurzaam idee met mogelijkheden voor het dorp wat zeker een kans moet krijgen.

Tenslotte was er natuurlijk de rondvraag. Ondanks de opkomst van de vergadering resulteerde dit in slechts één 
sportstichting die door de verandering van gemeente in een soort buitenspel 

positie staat. Een opheffing van de sportstichting zou voor de breedtesport in Wergea nadelige gevolgen hebben.

 

Een aantal zaken vraagt op dit moment specifiek de aandacht:

Op het moment van verschijnen van de Havensbank staat de 
‘Variantenstudie Bruggen Wergea’ op de website. In dit 
bevindingen neergelegd van het projectbureau Bruggen dat ruim anderhalf jaar 

omtrent de bruggen in Wergea te begeleiden. 
voor alle vier bruggen (Grutte brêge, Fouderingbrêge, 

Stringbrêge) een aantal scenario’s neergelegd. Projectleider 
projectbureau, mevrouw Archan Zijlstra geeft aan dat op dit moment het 

Wethouders aankoerst op het beweegbaar houden van de 
kanttekening daarbij is wel dat met name  de structurele kosten (beheer en exploitatie) 
daarvan in de weg kunnen staan. Betrokken wethouder, de heer Van der Molen, heeft 

eheersbaar houden van met name de structurele 
dient als basis voor de informatieavond die de gemeente binnenkort in ons 

volgen. Nadere informatie volgt.

Pleatslik Belang krijgt van de gemeente Leeuwarden de beschikking over twee budgetten: een projectenbudget en 
een budget ten behoeve van het eigen functioneren (vergaderkosten e.d.). Met name dat projectenbudget, 

op 6100 euro, verplicht Pleatslik Belang ertoe goed te overwegen en te verantwoorden hoe 
dat geld besteed gaat worden. Twee uitgangpunten daarbij zijn het algemene belang en het draagvlak in het dorp 

vraag of en hoe in het verleden de gemeente 
Boarnsterhim verenigingen in het dorp financieel heeft ondersteund, hoe de gemeente Leeuwarden daarmee 
omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 
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worden naar de gemeente toe, maar ook naar bewoners toe.  

PBW is momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is om op een duurzame manier energie op te we
Hier zijn een aantal mogelijkheden voor, zoals zonne

Op dit moment hebben we een aantal businesscases bekeken en windenergie opgewekt door een windmolen is 
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omgaat en dus welke aanspraken verenigingen of andere organisaties/belangengroeperingen op dit 
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Tenslotte was er natuurlijk de rondvraag. Ondanks de opkomst van de vergadering resulteerde dit in slechts één 
sportstichting die door de verandering van gemeente in een soort buitenspel 
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Het verslag van de skatebaan was zeer positief. De baan ziet er goed uit na tijden geteisterd te zijn door grote 
bulten grond voor de renovatie van de sportvelden. Onze gemeente Leeuwarden leegt netjes elke week de 

de dorpsmolen van Reduzum kwam 
praten. Deze molen is grotendeels uit participaties uit het dorp betaald. Deze participaties werden na 10 jaar met 

an het dorp. Zo zijn de meeste 
horigheidsgevoel in Reduzum vergroot.

Pleatslik Belang Wergea schermt met het idee om in Wergea ook een molen te plaatsen. Henk Vellinga adviseert 
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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 
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Wergea draait momenteel mee in een pilot om te onderzoeken of het mogelijk is om voor een dorp een 
dorpsmolen te realiseren. Het idee hierachter is een molen voor en door het dorp. Oftewel de lasten van de 
molen, maar ook de lusten. De zogenaamde lusten kunnen we onderverdelen in lusten voor het dorp en lusten 
voor de individuele Wergeaster. Voor het dorp komen de opbrengsten van de molen uiteindelijk 1-op-1 
beschikbaar.  Voor de individuele Wergeaster is het mogelijk om mee te investeren in de molen en deze 
investering tegen een mooie rente weer terug te krijgen. Een andere mogelijke manier om van de lusten te 
profiteren, is om de geleverde stroom via een dorpscoöperatie direct aan bewoners van Wergea en omstreken 
te verkopen (tegen een lucratief tarief).  
 
In Reduzum staat al sinds 1994 een dorpsmolen. Reduzum heeft het initiatief genomen tot de genoemde pilot 
en er voor gezorgd dat we bij deze pilot gebruik kunnen maken van professionele begeleiding van de 
Koninklijke Heidemaatschappij. Henk Vellinga van de Stifting Doarpsmûne Reduzum heeft tijdens de 
voorjaarsvergadering van PBW een presentatie gegeven over de molen in Reduzum, het proces hoe ze tot deze 
molen gekomen zijn en ook wat er allemaal mogelijk is om te realiseren.  
 
Wij als Pleatslik Belang Wergea zien deze pilot als een grote kans om duurzame energie te kunnen genereren 
voor het dorp en voor de toekomst budget te genereren om in te zetten in eigen dorp. Een kans die op politiek 
vlak nog onzeker is, maar die we zeker niet willen laten lopen, aangezien we voorzien dat dit op korte termijn 
een éénmalige kans is. Deze kans valt of staat bij het draagvlak in het dorp. Daarom willen we iedereen 
oproepen om zijn of haar mening te geven bij de hiervoor in het leven geroepen werkgroep met als werknaam 
"Wergea voor de Wind". We gaan op korte termijn bezig met het informeren van het dorp en het presenteren 
van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Hou de website www.wergea.com in de gaten. 
 
Voor meer informatie, kijk ook eens op: 
www.hieropgewekt.nl 
www.wynmole-reduzum.nl 
 
Namens Pleatslik Belang Wergea 
Geert Nauta 
secretaris 

Tryater spilet 
Fabelkrêft 
 
Snein 30 maart om 15.00 oere yn de Bidler. 
 
Fabelkrêft is in byldzjende foarstelling mei in soad beweging 
en net folle taal. In sprankeljende famyljefoarstelling dêr’t de 
fantasy en it lichem in spultsje mei elkoar dogge.  
 
Wat is der mis mei Remmelt? Hy leit deastil op in kastplanke 
en it liket as kin hy net bewege. Mar syn eagen laitsje, en hy 
hat dúdlik in soad wille. Joes begrypt der neat fan. Hy komt 
del om mei Remmelt te boartsjen, mar wat is dêr no oan mei 
ien dy’t net út himsels beweecht. Remmelt sjocht it probleem 
net. Hy hat 1001 ideeën yn syn holle. It tûmelet en dûkelet 
dêr binnen, der komt gjin ein oan. Giet Joes der yn mei? 
 
Konsept en regie: Tamara Schoppert 
Spilers: Hali Neto, Willem Voogd 
 
Kulturele Kommisje Wergea noeget jimme ut foar dizze 
treflike famyljefoarstelling. Foar de bern ha we fansels 
wat lekkers, en wa wol kin nei de tiid noch efkes smout 
neisitte en neiprate.  
 
Bern o.m. 18 jier en CJP € 7,50 
Folwoeksenen € 10,00 
Kaartferkeap:  
www.kulturelekommisjewergea.nl 
of belje mei 058-2552657 

 

 

 
Jeften 

 

As men gjin hân hat, kin men gjin 
fûst meitsje 
 
€  17,50;   J.B./H.W.S.B.-W. 
€  10,00;  G.S. 
€    7,50;  J.D.-K. 
============= 
 
Abonnementsgeld 2014 
 
Er zijn nog steeds abonnees die het 
abonnementsgeld t.b.v. € 22,50 over het 
jaar 2014 niet hebben betaald. Zou u dit 
één dezer dagen willen overmaken op 
één van onze rekeningen. De 
rekeningnummers staan elders in de 
blad vermeld in ons colofon.  Voor 
degenen die reeds het geld hebben 
overgemaakt geldt deze boodschap 
uiteraard niet. 
 
De penningmeester 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat “De Bidler” een bijzondere plek heeft, in onze 
Wergeaster- en Fryske samenleving is al jaren bekend 
en ze mag het “predicaat” multifunctioneel met 
gepaste trots dragen.  
Dit multifunctionele karakter kwam dan ook zeer sterk 
en op contrasterende wijze afgelopen maand naar 
voren, daar wij een week hadden met zeer 
uiteenlopende gebeurtenissen. 
Zo waren wij de gastheer van de uitvaart van Edwin 
Braams. 
2 dagen later boden wij onderdak aan een conferentie 
van huisartsen en weer 2 dagen later de jaarlijkse 
uitvoering van “De Kriich”, ditmaal samen met 
“Popkoor Wergea”.  
En op zondag werd deze bewogen week afgesloten in 
een fraai versierde Bidler met een besloten 
verjaardagsfeest, met een 250 gasten. 
Een week later werd de voortreffelijke akoestiek 
gebruikt door een band voor CD opnames. 
Kortom: Multifunctioneel! 
 
Op zaterdag 5 april zal er een optreden zijn van het 
“Leeuwarder Accordeon Ensemble” en op 11 & 12 
april zal de acterende jeugd van Toneelvereniging 
“Halbertsma” weer met enkele eenakters voor het 
voetlicht treden, waarna er op zaterdag 10 mei, 
Achmea Culpa een voorstelling genaamd “Krimp” 
gaan verzorgen als gast van de Kulturele kommisje. 
Voor de mensen met bovenmodale belangstelling voor 
de rommelmarkt zullen nu zeggen: “hey, 10 mei? Dat 
was toch altijd de Rommelmarktzaterdag?  En 
inderdaad beste mensen, dat was ook zo, maar door 
een storing in de meestal vlekkeloze communicatie 
tussen Jitze Tadema van de Bidler en de heer Jitze 
Tadema van de Kulturele kommisje werd Achmea 
Culpa op 10 mei 2014 in de Bidleragenda opgenomen. 
Maar gelukkig zijn wij flexibel en zo kon het gebeuren 
dat de Rommelmarkt 2014 een week later in diezelfde 
agenda is opgenomen. Meer nieuws daaromtrent volgt 
dadelijk van de schrijver van de 
“Rommelmerkkommisje”. 
 
Als laatste wil het bestuur bij de gebruikers van de 
Bidler aandacht vragen voor het volgende. Het 
gebeurt regelmatig dat er voor- en na het laden en 
lossen bij de zijingang door het gras word gereden, 
met vervelende spoorvorming tot gevolg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hopen dat de taferelen zoals op onderstaande foto 
dan ook niet meer zullen voorkomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rommelmerk 
Uiteraard hebben we in mei weer de “Rommelmerk” 
ten bate van de Bidler. 
De vorige rommelmerk heeft € 3858.78 opgebracht. 
Dit bedrag is besteed aan onder andere, het 
“Theatergrit”. 
Als u bij het opruimen van zolder, garage, berging, 
enz. of bij de schoonmaak overtollige, maar 
verkoopbare spullen (dus eigenlijk geen rommel) 
aantreft, dan zou u die voor de Rommelmerk opzij 
kunnen zetten. Wat we niet mogen ophalen (en dus 
laten staan) zijn koelkasten en beddengoed. Ook de 
(niet platte) oude computerbeeldschermen blijken niet  
verkoopbaar en treffen we dus bij het ophalen liever 
niet aan. Als u de spullen op 6 mei, voor 18.00 uur 
langs de straat zet, zullen wij ze meenemen t.b.v. de 
markt.  
 
Datum Rommelmerk: 
zaterdag, 17mei, vanaf 13.00 uur tot ongeveer 
16.30 uur. 
Ophalen spullen: 
maandag, 12 mei, vanaf 18.00 uur . 
 
We zullen met enthousiasme uw spullen verzamelen 
en rekenen weer op een omvangrijk, kooplustig 
publiek op 17 mei. 
 
Mathijs, uit naam van:  
De rommelmerkkommisje 

Op 4 maart jl werd Wergea opgeschrikt door het plotseling overlijden van: 
 
 Edwin Braams 
 
Ook wij zullen Edwin missen als gast, maar ook regelmatig in de bediening bij Halbertsma en 
andere festiviteiten. Biertappen en uitserveren met een “smout praatsje” kon hij als de beste. 
En dan na het opruimen “noch in pilske ta de nacht en in flaubyt”, werd dat mede dankzij 
Edwin ook weer een feestje. 
 
Wij wensen zijn naasten veel sterkte dit grote verlies te dragen. 
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Jongerei
 
It is alwer hast safier. 
tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wur
Bauke (van der Veen, in 
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!

 
Qackue
 
Hoe kin in bern 
yn acht jier leart? De bern fiele har twongen om 
aksje te ûndernimmen. Mei in master sa DOM as 
dizze, sille jo begripe dat dit needsaak is. Mei de 
aksje fan Ibn Ghaldoun     yn ‘e achterholle betinke 
se in plan.
 
 It s
 
Dy koffer, dy iene swarte koffer wie genôch. 
Mar der wie ien kar, in kar tusken earm en ryk.
Op dat stuit wist ik de gefolgen net.
It hie net moatten. 
Dy koffer, dy iene swarte koffer…  

 

Goeiedei!

As alderearst
oftewol, it darten! 
is ferset
19:00 
 
Dêrnjonken ha wy yn it wy
fier
minsken die’t yn de meast gekke klean 
rûnen. Fantastysk!
 
What’s next?
19 april ha wy Cuba night yn ‘e soos. Ek dit belooft in 
tige gesellige jûn te wurden, mar dit kin fa
sûnder jimme!
ferskinen yn ús moaie jeugdsoos!
 
Lekkâ

It Bestjoer!

 

Jongerein Toaniel Halbertsma, 11 en 12 a

It is alwer hast safier. 
tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wur
Bauke (van der Veen, in 
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!

Qackue 

Hoe kin in bern 
yn acht jier leart? De bern fiele har twongen om 
aksje te ûndernimmen. Mei in master sa DOM as 
dizze, sille jo begripe dat dit needsaak is. Mei de 
aksje fan Ibn Ghaldoun     yn ‘e achterholle betinke 
se in plan. 

It smoarge jild

Dy koffer, dy iene swarte koffer wie genôch. 
Mar der wie ien kar, in kar tusken earm en ryk.
Op dat stuit wist ik de gefolgen net.
It hie net moatten. 
Dy koffer, dy iene swarte koffer…  

Goeiedei! 

As alderearste
oftewol, it darten! 

ferset nei 5 april!! Jim kinne jimme de jûn sels foar 
19:00 oere yn 

Dêrnjonken ha wy yn it wy
fierd. Dit wie op ‘e nij in tige gesellich wy
minsken die’t yn de meast gekke klean 
rûnen. Fantastysk!

What’s next? 
19 april ha wy Cuba night yn ‘e soos. Ek dit belooft in 
tige gesellige jûn te wurden, mar dit kin fa
sûnder jimme!
ferskinen yn ús moaie jeugdsoos!

Lekkâhh! 

It Bestjoer! 

n Toaniel Halbertsma, 11 en 12 a

It is alwer hast safier. Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wur
Bauke (van der Veen, in âlde
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!

Hoe kin in bern yn ien jier leare, wat in gewoan bern 
yn acht jier leart? De bern fiele har twongen om 
aksje te ûndernimmen. Mei in master sa DOM as 
dizze, sille jo begripe dat dit needsaak is. Mei de 
aksje fan Ibn Ghaldoun     yn ‘e achterholle betinke 

moarge jild 

Dy koffer, dy iene swarte koffer wie genôch. 
Mar der wie ien kar, in kar tusken earm en ryk.
Op dat stuit wist ik de gefolgen net.
It hie net moatten.  
Dy koffer, dy iene swarte koffer…  

Oan’t  11

  

e in berjocht oer ú
oftewol, it darten! Dit soe plak

nei 5 april!! Jim kinne jimme de jûn sels foar 
  ‘e soos opjaan!

Dêrnjonken ha wy yn it wy
op ‘e nij in tige gesellich wy

minsken die’t yn de meast gekke klean 
rûnen. Fantastysk!  

 
19 april ha wy Cuba night yn ‘e soos. Ek dit belooft in 
tige gesellige jûn te wurden, mar dit kin fa
sûnder jimme! Wy sjogge jimme dan ek graach 
ferskinen yn ús moaie jeugdsoos!

 

 

 

n Toaniel Halbertsma, 11 en 12 a

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wur

âlde bekende). It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer fo
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!

yn ien jier leare, wat in gewoan bern 
yn acht jier leart? De bern fiele har twongen om 
aksje te ûndernimmen. Mei in master sa DOM as 
dizze, sille jo begripe dat dit needsaak is. Mei de 
aksje fan Ibn Ghaldoun     yn ‘e achterholle betinke 

Dy koffer, dy iene swarte koffer wie genôch. 
Mar der wie ien kar, in kar tusken earm en ryk.
Op dat stuit wist ik de gefolgen net. 

Dy koffer, dy iene swarte koffer…   

Oan’t  11 & 12 a

in berjocht oer ús SZDRNZLL’s embassy, 
Dit soe plakfine op 29 maart mar 

nei 5 april!! Jim kinne jimme de jûn sels foar 
‘e soos opjaan! 

Dêrnjonken ha wy yn it wykein fan 15 maart 
op ‘e nij in tige gesellich wy

minsken die’t yn de meast gekke klean 

19 april ha wy Cuba night yn ‘e soos. Ek dit belooft in 
tige gesellige jûn te wurden, mar dit kin fa

e jimme dan ek graach 
ferskinen yn ús moaie jeugdsoos!  

 

n Toaniel Halbertsma, 11 en 12 a

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wur

nde). It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer fo
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!

yn ien jier leare, wat in gewoan bern 
yn acht jier leart? De bern fiele har twongen om 
aksje te ûndernimmen. Mei in master sa DOM as 
dizze, sille jo begripe dat dit needsaak is. Mei de 
aksje fan Ibn Ghaldoun     yn ‘e achterholle betinke 

Dy koffer, dy iene swarte koffer wie genôch.  
Mar der wie ien kar, in kar tusken earm en ryk. 

april om 20.00 

s SZDRNZLL’s embassy, 
fine op 29 maart mar 

nei 5 april!! Jim kinne jimme de jûn sels foar 

kein fan 15 maart Carnaval 
op ‘e nij in tige gesellich wykein fol mei 

minsken die’t yn de meast gekke klean de polonaise 

19 april ha wy Cuba night yn ‘e soos. Ek dit belooft in 
tige gesellige jûn te wurden, mar dit kin fansels net 

e jimme dan ek graach 

n Toaniel Halbertsma, 11 en 12 a

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
tagelyk fansels, der sille fjouwer stikken foar jo opfierd wurde. Regisearre troch sân entûsjaste jonge

nde). It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer fo
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije!

yn ien jier leare, wat in gewoan bern 

aksje fan Ibn Ghaldoun     yn ‘e achterholle betinke 

Kees is (alwer) te let
 
Wy nimme jimme in dei mei yn in psychiatryske 
ynrjochting. Neat is wat it liket.
Is sy no wol as net in ferpleechster? Is hy no dôf as 
net?  
Moat sy no alwer te pisjen?
En wa is Kees dan?
 
De baaikeamer
 
It is sot, it is wat. 
De doar sit op slot. 
Dat mei wat lije, 
mar hoe kin immen 
de doar no iepen krije?

20.00 oere yn’e Bidler te W

s SZDRNZLL’s embassy, 
fine op 29 maart mar dit 

nei 5 april!! Jim kinne jimme de jûn sels foar 

arnaval 
kein fol mei 

de polonaise 

19 april ha wy Cuba night yn ‘e soos. Ek dit belooft in 
net 

n Toaniel Halbertsma, 11 en 12 april 2014, 20.00 

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
de. Regisearre troch sân entûsjaste jonge

nde). It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer fo
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirri
op’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije! 

Kees is (alwer) te let

Wy nimme jimme in dei mei yn in psychiatryske 
ynrjochting. Neat is wat it liket.
Is sy no wol as net in ferpleechster? Is hy no dôf as 

 Is hy in kon
Moat sy no alwer te pisjen?
En wa is Kees dan?

De baaikeamer 

It is sot, it is wat. 
De doar sit op slot. 
Dat mei wat lije, 
mar hoe kin immen 
de doar no iepen krije?

yn’e Bidler te W

pril 2014, 20.00 

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
de. Regisearre troch sân entûsjaste jonge

nde). It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer fo
ferskillende stikken spile troch jongerein fan 11 o/m 18 jier. Binne jo al nijsskjirrich? Set 

Kees is (alwer) te let 

Wy nimme jimme in dei mei yn in psychiatryske 
ynrjochting. Neat is wat it liket.
Is sy no wol as net in ferpleechster? Is hy no dôf as 

Is hy in kondukteur as is hy it spoar bjuster? 
Moat sy no alwer te pisjen?  Wat is dat foar samling? 
En wa is Kees dan? 

 

It is sot, it is wat.  
De doar sit op slot.  
Dat mei wat lije,  
mar hoe kin immen  
de doar no iepen krije? 

yn’e Bidler te Wergea!!

pril 2014, 20.00 oere yn’e Bidler! 

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
de. Regisearre troch sân entûsjaste jonge

nde). It lykje twa prachtige jûnen te wurden mei fjouwer folslein 
? Set 11 & 12 

Wy nimme jimme in dei mei yn in psychiatryske 
ynrjochting. Neat is wat it liket.  
Is sy no wol as net in ferpleechster? Is hy no dôf as 

dukteur as is hy it spoar bjuster? 
Wat is dat foar samling? 

ergea!! 

 

yn’e Bidler! 

Noch twa wike en dan stean der wer 20 bern op it toaniel  yn’e bidler! Net allegear 
de. Regisearre troch sân entûsjaste jongelju en 

slein 
12 april mar 

Wy nimme jimme in dei mei yn in psychiatryske 

Is sy no wol as net in ferpleechster? Is hy no dôf as 
dukteur as is hy it spoar bjuster? 

Wat is dat foar samling? 

5 
 

yn’e Bidler!  

Wat is dat foar samling? 





 

  

ZONDAGMIDDAG 25 MEI... 
      … is het podium voor jou, jullie, je band! 

 
Je kunt jouw favoriete liedje, wat je onder de douche zingt of voor je familie, wat 
je met je vrienden/vriendinnen zingt of speelt, laten horen. 
Er zijn al hele leuke verrassende opgaven variërend in leeftijd, vanaf 14 jaar. 
 
Twijfel je nog? Nergens voor nodig. We helpen je aan een onvergetelijke middag. 
Wat zullen familie, vrienden en kennissen trots op je zijn. 
En weet je? De repetities alleen al zijn heel leuk en gezellig om te doen, want we 
maken er een feestje van. 
 
Geef je op! 
Wij hebben er heel, heel veel zin in. 
 
Opgeven kan door te mailen naar:  

Martin Beekman           beekman61@gmail.com    058-2668292 / 06 20026347 
Sieb Kerkstra                s.kerkstra@wergea.com   058-2552923 
 
Heb je vragen dan mag je natuurlijk altijd even bellen! 
 
Kulturele Kommisje,  Jeugdsoos SZDRNZLL,  Two Towers Collective,  Kommisje Iepenloftspul 
 

Donateurskonsert De Kriich 
 
It is goed 20.00 oere as Maarten ús wolkom hjit by it jierlikse donateurskonsert fan fanfare de Kriich. It poadium 
is moai fol mei de muzikanten en ynstruminten.   
 
En boppe it poadium  is it fleurich fersierd mei kleurde crêpe papier linten.  
Nei in tankewol oan de sponsoren wurdt útein set mei in pittige mars. Dit ûnderdiel is it iennichste tradysjoniele 
stik, dêrnei wurde we ûnderdompele yn de popmuzyk. Wy hearre  ûnder oare in prachtige medley fan Queen en 
we hearre de Wergeaster Kyteman. 
 
Nei de earste nûmers fan de Kriich is it Wergeaster Popkoar oan bar. Sy binne dizze jûn de gastartysten fan de 
Kriich. Oant it skoft sjonge sy lieten fan ‘e sechtiger jierren oant no ta. Wy meitsje in muzikale reis troch de 
skiednis fan ‘e popmuzyk.  
 
Nei it skoft  liket it efkes of binne we yn Sotsji; der wurde twa spjeldsjes en twa bosken blommen útdield. Theun 
de Leeuw krijt goud, omdat er al 40 jier meisplilet. Johanna Wuring krijt sulver foar 25 jier spiljen.  
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Br
 
Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg , 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 
nering gedreven i
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde pla
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 
14
torens en diverse barokke beeldhouwwerken.
 
Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 
doorlaa
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 
dit dan tevens het laatste seizoen zijn, afgaand op d
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 
plaatselijke middenstand 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 
enkele, inferieure exemplaren 
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van d
wel terecht is. 
 
Dinsdag a.s., vanaf 10.30 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 
Kleine Buren brug en personeel 
 
Mogen
 
Het actiecomité

Ferfolch:
 
Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
de Beatles en in solo fan twa blazers; ien op eufon
Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
koar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 
Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
“la,la,la….” kin elts meisjonge en klappe en 
De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 
in d
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.
 
Wa ’t der net wie hat echt wat mist.
 
Rini

 

Brug over troebel water?
 
Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg , 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 
nering gedreven i
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde pla
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 
14e eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis
torens en diverse barokke beeldhouwwerken.
 
Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 
doorlaatpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 
dit dan tevens het laatste seizoen zijn, afgaand op d
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 
plaatselijke middenstand 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 
enkele, inferieure exemplaren 
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van d
wel terecht is. 
 
Dinsdag a.s., vanaf 10.30 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 
Kleine Buren brug en personeel 
 
Mogen wij rekenen op uw aller komst?
 
Het actiecomité

erfolch: Donateurskonsert De Kriich

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
de Beatles en in solo fan twa blazers; ien op eufon
Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
“la,la,la….” kin elts meisjonge en klappe en 
De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 
in drummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

Wa ’t der net wie hat echt wat mist.

Rinie 

ug over troebel water?

Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg , 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 
nering gedreven in allerlei handelswaar zodat een brug tevens dien
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde pla
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis
torens en diverse barokke beeldhouwwerken.

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 
dit dan tevens het laatste seizoen zijn, afgaand op d
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 
plaatselijke middenstand 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 
enkele, inferieure exemplaren 
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van d
wel terecht is.  

Dinsdag a.s., vanaf 10.30 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 
Kleine Buren brug en personeel 

wij rekenen op uw aller komst?

Het actiecomité: ‘Hâld ús brêge iepen’

Donateurskonsert De Kriich

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
de Beatles en in solo fan twa blazers; ien op eufon
Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
“la,la,la….” kin elts meisjonge en klappe en 
De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 

rummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

Wa ’t der net wie hat echt wat mist.

 

ug over troebel water?

Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg , 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 

n allerlei handelswaar zodat een brug tevens dien
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde pla
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis
torens en diverse barokke beeldhouwwerken.

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 
dit dan tevens het laatste seizoen zijn, afgaand op d
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 
plaatselijke middenstand en het bezoek aan kunstexpeditie, galerie, High tea 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 
enkele, inferieure exemplaren en de waterkwaliteit zal afnemen, zodat een vaste verbinding
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van d

Dinsdag a.s., vanaf 10.30 uur ‘s morgens, brengt het Popkoor Wergea een muzikale ode aan de aloude ‘Bidler 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 
Kleine Buren brug en personeel toezingen.

wij rekenen op uw aller komst?

: ‘Hâld ús brêge iepen’

Donateurskonsert De Kriich 

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
de Beatles en in solo fan twa blazers; ien op eufon
Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
“la,la,la….” kin elts meisjonge en klappe en 
De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 

rummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

Wa ’t der net wie hat echt wat mist. 

ug over troebel water? 

Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg , 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 

n allerlei handelswaar zodat een brug tevens dien
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde pla
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis
torens en diverse barokke beeldhouwwerken.  

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 
dit dan tevens het laatste seizoen zijn, afgaand op d
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 

het bezoek aan kunstexpeditie, galerie, High tea 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 

en de waterkwaliteit zal afnemen, zodat een vaste verbinding
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van d

‘s morgens, brengt het Popkoor Wergea een muzikale ode aan de aloude ‘Bidler 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 

toezingen. 

wij rekenen op uw aller komst? 

: ‘Hâld ús brêge iepen’ 

 

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
de Beatles en in solo fan twa blazers; ien op eufon
Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
“la,la,la….” kin elts meisjonge en klappe en dêrmei komt in ein oan it offisjele diel fan dit konsert. 
De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 

rummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg , 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 

n allerlei handelswaar zodat een brug tevens dien
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde pla
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 
dit dan tevens het laatste seizoen zijn, afgaand op de verontrustende berichten die reeds lang de ronde doen? 
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 

het bezoek aan kunstexpeditie, galerie, High tea 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 

en de waterkwaliteit zal afnemen, zodat een vaste verbinding
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van d

‘s morgens, brengt het Popkoor Wergea een muzikale ode aan de aloude ‘Bidler 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 

 

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
de Beatles en in solo fan twa blazers; ien op eufonium en ien op skowtrompet, wat in talint!
Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
dêrmei komt in ein oan it offisjele diel fan dit konsert. 

De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 

rummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

Vele grote steden, mits gelegen aan een rivier of waterweg ,  kennen beroemde, vaak eeuwenoude bruggen. In 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 

n allerlei handelswaar zodat een brug tevens dienst deed
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 
waarvan de houten versie omstreeks het jaar 50, op dezelfde plaats, door de Romeinen werd aangelegd. De 
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 

e verontrustende berichten die reeds lang de ronde doen? 
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 

het bezoek aan kunstexpeditie, galerie, High tea 
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 

en de waterkwaliteit zal afnemen, zodat een vaste verbinding
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 
Kooistrawei onzeker lijkt, vragen wij ons af of de huidige bijnaam van de Wergeasters, Brêgebidlers, dan nog 

‘s morgens, brengt het Popkoor Wergea een muzikale ode aan de aloude ‘Bidler 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 

 

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
ium en ien op skowtrompet, wat in talint!

Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
dêrmei komt in ein oan it offisjele diel fan dit konsert. 

De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten. 
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 

rummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

kennen beroemde, vaak eeuwenoude bruggen. In 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 

st deed als ontmoetingsplaats voor de 
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 

ats, door de Romeinen werd aangelegd. De 
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 

e verontrustende berichten die reeds lang de ronde doen? 
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 

het bezoek aan kunstexpeditie, galerie, High tea of Ald Slot zal d
verminderen. Bovendien dreigt mettertijd het gedeelte van de Wergeastervaart, dat niet meer wordt bevaren, 
te verzanden. Het ondiepe water zal insecten van velerlei soort aantrekken, de visstand zal zich beperken tot 

en de waterkwaliteit zal afnemen, zodat een vaste verbinding
reden een brug over troebel water kan worden genoemd. Nu ook de toekomst van de bruggen in Hilleburen en 

e Wergeasters, Brêgebidlers, dan nog 

‘s morgens, brengt het Popkoor Wergea een muzikale ode aan de aloude ‘Bidler 
Brêge’, als dank voor haar decennia lange, trouwe dienst. Het repertoire is overwegend ‘brug gerel
bevat onder andere klassiekers als ‘Bridge over troubled water’, ‘Sur le pont d’Avignon’ en dé kraker uit de 
feestweekrevue van 1970 ‘By de brêge, by de brêge, dêr wurdt altyd wierheit sein’. Het koor zal vanaf de 

Dêrnei gean we wer fierder mei muzyk fan de Kriich. Sy spylje noch mear popnûmers, ûnder oare in medley fan 
ium en ien op skowtrompet, wat in talint!

Hjirnei is it koar wer oan bar mei har eigen begelieding; gitaar en piano. Dan hawwe wy in primeur: it 
Wergeaster Popkoor tegearre mei de Kriich. Der wurdt begûn mei in pear blazers, dêrnei heare we nûmers mei it 
oar en de folsleine fanfare. Wat my oanbelanget in moaie kombinaasje. Dan meie we ek noch genietsje fan de 

Wergeaster Adele. Sy sjongt mei de Kriich mei, wow pikefel! Oan de ein mei ek it publyk aktyf meidwaan  
dêrmei komt in ein oan it offisjele diel fan dit konsert. 

De stuollen binne rap oan de kant en de band Hot Stop spilet binnen 10 minuten.  
De band bestiet út fjouwer jonge Wergeasters. Trije spylje gitaar en sjonge, de fjirde is de sangeres. Sy hawwe 

rummer út Weidum. Der stean  al in hiel soad nûmers op de setlist, dêrtroch op ‘e nij allegear fariaasje. It 
heard prachtich en it is tige gesellich. Kriich en gasten tankewol, wat in pracht jûn en wat in talint.

kennen beroemde, vaak eeuwenoude bruggen. In 
vroeger tijden diende een brug niet slechts als verbinding tussen beide rivieroevers, er werd ook levendig 

als ontmoetingsplaats voor de 
burgerij. Zo heeft Parijs haar Pont Neuf, daterend uit 1600, en kan Londen trots zijn op de London Bridge 

ats, door de Romeinen werd aangelegd. De 
wellicht fraaiste brug in Europa is wel de Karlsbrücke over de Moldau in Praag, die dateert van halverwege de 

eeuw.Deze toeristische trekpleister van de eerste orde is verfraaid met een drietal bijzondere, gotis

Kan Wergea eveneens bogen op een brug met fraaie ornamenten of eenvoudige versierselen? Neen. De 
bescheiden ‘Bidler Brêge’ dient slechts als service voor het wegverkeer over de Wergeastervaart en als 

tpost voor de vele kruisers die ons dorp in het recreantenseizoen passeren. Met ingang van dinsdag 
aanstaande wordt de brug deze zomer weer bediend door het vanouds vertrouwde, deskundige personeel. Zal 

e verontrustende berichten die reeds lang de ronde doen? 
Een vaste brug of pijp zal desastreuze gevolgen hebben voor de levendigheid te water. De toeloop naar de 

Ald Slot zal drastisch 
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Nieuws van it Ukkepukkeplak                               

 
Donderdag 13 maart was het weer feest op Ukkepukkeplak. Ieder jaar aan het einde van de winter vieren we de 
verjaardagen van onze 3 vrijwilligsters, Rianne, Zwanette en Elisa. De kinderen mochten verkleed op school komen. 
Riemkje Pitstra (schrijfster Tomkeboekjes) en haar collega gaven een voorstelling voor de peuters. De poppen 
Tomke en Cornelia hadden in deze voorstelling natuurlijk ook een rol. Voor peuters zijn dat dan geen poppen meer, 
maar levende wezens die toe geroepen worden. Dat is ontzettend leuk om te zien. Daarna cake eten met slagroom 
en snoepjes voor op de cake. Deze spullen hadden we met z’n allen een week eerder gekocht bij de winkel. Toen 
we binnen kwamen zag ik Tamme even enigszins bedenkelijk kijken. Oh nee hè…14 peuters en slechts 2 juffen. 
Maar dat viel reuze mee. Wanneer we gaan wandelen gebruiken we altijd een koord met lussen. Voor elk kind een 
lus en pas los laten wanneer juf het zegt. De kinderen hebben zich keurig aan deze regel gehouden. Volgende keer 
een nieuw experiment: we geven ze allemaal zo’n klein karretje! Of nee, laten we dat maar niet doen. 
 
Sinds januari hebben we heel mooi zand in de zandtafel. Het heet “zand in beweging” Het is zand vermengd met 
was. Hierdoor blijft het een beetje plakken waardoor de zandtaartjes, en andere bouwwerken niet meteen in elkaar 
zakken. Wanneer de kinderen het zand door hun vingers laten glijden gaat dat heel langzaam en lijkt het inderdaad 
alsof het zand in beweging is. Spelen met zand, water, klei, modder, verven met de handen is goed voor de 
sensomotorische ontwikkeling. Lekker knoeien, voelen en ervaren. Sommige kinderen moeten echt leren ervaren 
dat vies worden niet per definitie smerig is. 
We spelen veel buiten. We hebben een prachtig pleintje. Het is lekker uit de wind. Soms is het voor het Dorpshuis 
heel koud en bij ons achter is het dan heerlijk. Voor de renners en dravers onder ons is het vrijheid blijheid. Na een 
ochtend spelen in de klas even helemaal los gaan. Er mag gedraafd worden en hè hè gelukkig ook heel hard 
schreeuwen. Sommigen kinderen knappen daar helemaal van op. En de rustige kinderen gaan gewoon hun 
gangetje en zijn niet onder de indruk van zoveel lawaai, want buiten waait het lawaai lekker weg. 
  

   
 
In tegenstelling tot andere peuterspeelzalen in Friesland is onze peuterspeelzaal momenteel druk bevolkt. Wanneer 
u uw kind ook wilt laten spelen op Ukkepukkeplak kunt u uw kind opgeven wanneer het 1 ½ jaar oud is. Uw kind 
wordt vanaf 2½ jaar geplaatst op volgorde van opgave. Dit kan bij Sisa: 088-0350402 of bel met de leiding van de 
peuterspeelzaal: 058-2553185 
 
Sinds januari werkt Gerbrich Akkerman op woensdag bij de peuters. We doen samen een VVE cursus. VVE is Voor- 
en Vroegschoolse Educatie. De gemeente Leeuwarden schrijft voor dat alle peuterspeelzalen in de toekomst met 
een VVE programma moeten gaan werken. Dit programma is met name gericht op de taalontwikkeling. Een pop 
(PUK) is hierbij een hulpmiddel om de taalontwikkeling op gang te brengen. Peuters laten zich heel gemakkelijk 
verleiden tot praten tegen een pop. Maar ook andere aspecten van de ontwikkeling van het jonge kind komen 
ruimschoots aan bod. Woensdag 23 april gaan we weer wc-papier verkopen.  
De opbrengst van deze actie wordt goed besteed: de voorstellingen tijdens het Kerstfeest en het optreden van 
Riemkje, het nieuwe zand,  het zomerfeest met clown, schminker, luchtkussen, de paaseieren, pepernoten, nieuw 
spelmateriaal, puzzels, fietsjes, Sinterklaascadeautjes worden hiervan betaald. We zijn jullie op voorhand al 
dankbaar voor het kopen van dit wc-papier! 
 

       
 
Pity 
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opgericht 24-01-1924 

aangesloten bij de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen 
 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 
Uitvaartvereniging  ‘De Laatste Eer’, Wergea-
Warstiens 
Datum: 23 april 2014 
Plaats: ús Doarpshûs 
Tijd:20.00 uur 
 
Agenda: 

1. Welkom 
2. Gedenken van de overleden leden 
3. Ingekomen stukken/ mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering 3 april 2013 
5. Jaarverslag 2013 
6. Financieel jaarverslag 2013 
7. Verslag kascommissie, benoeming nieuw 

kascommissielid 
8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet 

herkiesbaar: Rinie Boermans en Johannes de 
Boer 
Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de 
vergadering opgeven bij de secretaris 

9. Stand van zaken betreffende 
uitvaartverzekering Florentis 

10. Stand van zaken betreffende De  Federatie 
Uitvaartverenigingen in Friesland 

11. Rondvraag 
Sluiting15 maart 2014 Donateurskonsert fanfare de 
Kriich 
 
 

 
Sportcolumn 
 
Wa skriuwt dy bliuwt 
 
Doe`t we fan `e moarn tsjin njoggenen noflik in 
brochje iten mei in bakje tee, 
seach ik ynienen dat myn frou in skriuwblokje hie en 
oantekens makke. No tocht ik ...sis mar neat.  
Mar middeis wie se ek wer efkes dwaande en doe se 
jûns my hoeden oanseach en wer notysjes makke 
tocht ik ...hjir moat ik mear fan witte. Wêr is se mei 
dwaande. 
 
Dus doe’t we op bêd leinen frege ik: Wat skriuwst do 
allegearre op.  
No, sei se, juster ha we dochs nei Frankryk – 
Nederlân sjoen, dy oefenwedstriid yn Parijs?  
 
 

En doe seach ik al dy mannen oantekens meitsje , dy 
eigenwize Louis van Gaal, mar Kluivert ek, en Blind en 
faaks ek noch wol de dokter,osteopaat of 
fysioterapeut of psycholooch dy`t byhâlde moasten 
wa`t no wer op de grûn lei of mentaal troch it iis 
sakke. 
 
Ha, ha sei Anneke... en doe tocht ik lit ik myn man 
syn meneuvels ek ris opskriuwe. Kin ik dy sa no en 
dan ek ris fertelle datsto fiersten te hastich ytst... en 
hokker looplijnen fan dy ferkeard binne, asto bygelyks 
mei de punt nei efteren troch de keamer rinst en in 
faas mei blommen omfalt... de doar net efter de kont 
ticht dochst... of sa ûnderút yn `e stoel hingest datst 
wol lêst fan de rêch krije moast.  
 
Net dat myn frou in protte nei it fuotballen sjocht 
hear. Mar wol nei it Nederlâns alvetal, want se is in 
Huntelaar fan. Se is sa lilk as in skjirre wannear’t dy 
spits wer foar de safolste kear de hiele wedstriid op 
de bank sitte moat. Eartiids by Van Marwijk en no wer 
by Louis. 
Ja minsken it liket wol op hegere wiskunde as jo al dy 
meneuvels fan al dy trainers en begelieders sa sjogge. 
Op 11 spilers binne der omtrint 22 trainers 
therapeuten , thera-paten en thera-ogen , 
videodeskundigen, en fansels 3 stjerren itensieders. 
Se skriuwe boeken fol oer de kilometers dy`t de 
mannen ôflizze de koalhydraten dy`t se ha moatte 
ensfh. En wa de administraasje net goed byhâldt 
wurdt der út goait. 
It is krekt as by de polysje, de skoallen en de 
sikehuzen: de minsken binne mear oant skriuwen as 
oant wurkjen 
Want : wa skriuwt dy bliuwt... 
 
By de KNVB kinne se der ek wat mei.  
Se ha al tiden dwaande west om it kompetysje wykein 
rûn de Nucleair Security Summit yn Den Haag te 
ferskowen. Der binne hiel wat mails de doar út 
gongen. 
Eltse wike sjogge we nije skema`s en tiidstippen.  AZ 
is bygelyks poer lilk. Wat dy hotemetoten út al dy 
lannen trouwens dogge dat wykein wit ik net presiis. 
Ik ha wol lêzen dat it miljoenen kostet, en dat se no al 
bosken froulju reservearre  ha. Froulju freegje jimme? 
It giet dochs oer nucleaire wapens? Ja dat hienen 
jimme tocht. Mar de froulju binne folle wichtiger as in 
atoombom. De escortgirls binne hast hielendal fol 
boekt.  Ja , op è nij...wa skriuwt dy bliuwt. 
 
De direkteur fan de Society Service sei dat de froulju 
600 oant 900 Euro de oere kostje. Se komme dan yn 
prachtige mantelpakjes, sjogge der út as delegaasje 
sekretaresses en gean mei de mannen nei in 5 
stjerren hotel. Sawol yn Den Haag, Rotterdam as 
Amsterdam is der gjin 5-stjerren escortgirl mear te 
krijen. Dat wykein geane wy mar nei it fuotbaljen. 
Cambuur bliuwt yn de earedivyzje en Heerenveen 
hellet Europeesk  fuotbal. 
 
Jaap Kooistra 
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Schutjassen VV Warga “Hollandse 
Avond“ 
 
De laatste schutjasavond van dit seizoen, de zgn. 
Hollandse Avond werd met 26 deelnemers een prima 
afsluiting van een geslaagd seizoen. 
 
In de eerste ronde al een daverende verrassing. Het 
favoriete duo Bethlehem/Hoff verloor van Gerard de 
Wolff met gelegenheidsmaat Reinder de Jong (de 
veehouder). Zij deden het in het verdere verloop van 
de avond uitstekend en verloren in een spannende 
finale van het duo Boxum/van de Zweep. Positief op 
deze avond was het meedoen van ons nieuwe 
schutjaslid Durk Zeinstra. Zeinstra na afloop van de 
avond: “Het voelde alsof ik in een warm bad terecht 
kwam”. Van hem gaan we dan ook zeker nog horen.  
 
Met de Hollandse muziek (de beentjes gingen nog net 
niet van de vloer) en de frikadellen XXL een waardige 
afsluiting van het seizoen 2013/2014. Na afloop van 
de partij werden onze twee vaste vrijwilligers, Floris 
(fan Maaike) Sinnema (kantine) en Hendrik Kooistra 
(fotograaf en website beheerder) nog even in het 
zonnetje gezet door voorzitter de Wolff. De prijzen 
werden op deze avond als volgt verdeeld: 
 

Hoofd: 1e Auke v/d Zweep en Henk Boxum 2e 
Gerard de Wolff en Reinder de Jong 3e Dukke 
Rinzema en Sieger Rinzema. 
Troost: 1e Tjibbe Hoogerhuis en Evert Rinzema 2e 
Hannie de Vries en Tryntsje Hoff 3e Johannes 
Sinnema en Floris Sinnema. 
Poedel: 1e Rink Hoff en Wim Bethlehem 2e Roel 
Dijkstra en Henk v/d Veen 3e Hendrik Kooistra en 
Gerrit Hollema. 
 
De schutjasclub gaat met z’n tijd mee, want we zijn 
nu ook op facebook te volgen: 
www.facebook.com/schutjasverenigingwarga. Onze 

site: www.schutjasverenigingwarga.nl.  
 
Iedereen bedankt ( ook onze trouwe supporters ) voor 
het afgelopen seizoen en hopelijk kunnen we onze 
schutjassers ( en het liefst met nog enkele nieuwe 
leden erbij ) ook in 2014/2015 weer aan de 
schutjastafel begroeten. 
 
Schutjasbestuur VV Warga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op woensdag 23 april 2014 houdt de sportstichting 
Wergea haar jaarvergadering. De sportstichting 
Wergea wil graag alle sporters en sportliefhebbers 
uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. De 
vergadering zal gehouden worden in het dorpshuis. 
Aanvang: 20.00 uur in het Doarpshus te Wergea. 
 
Agenda: 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Notulen jaarvergadering 2013/2014. 
4. Jaarverslag secretaris. 
5. Jaarverslag penningmeester. 
6. Verslag en benoeming kascommissie. 
 
Korte pauze. 

 
7. Toekomst van de Sport Stichting Wergea 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 
 

De notulen van de jaarvergadering 2013 en het 
jaarverslag worden aan de verenigingen gestuurd. 
Tevens liggen deze verslagen, vanaf 16 april 2014, ter 
inzage bij het secretariaat. 
 
Met sportgroet, 
 
Henny Harlaar 
(secr. Sport Stichting Wergea) 
 
 
 

 
 
In april gaan we weer los met de kaatstraining.  
Binnenkort krijgt u ons programmaboekje waarin u al 
onze activiteiten kunt opzoeken en noteren. 
De eerste data  hier even op een rijtje: 
 
Dinsdag 1 april jaarvergadering, 19.30uur in het 
Doarpshûs. 
 
Maandag 14 april starten we met de training. 
Alle kinderen hebben als het goed is hun 
groepsindeling gekregen van  haar/zijn train(st)er.  
Nieuw dit jaar is dat de kabouters op maandagmiddag 
trainen van 16.00 – 17.00 uur. Iedereen die 6 jaar is 
en graag wil kaatsen, kan op die tijd op het veld 
komen, daar kun je je aanmelden.  
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Vervolg: KV ‘t Oosten 
 
Op paasmaandag (21 april) is er geen training, in de 
meivakantie wel. 
Het competitie kaatsen start op dinsdag 6 mei en 
de eerste jeugdwedstrijd is op vrijdag 9 mei. 
De eerste federatie wedstrijd is op 3 mei in Goutum, 
aanvang 13.00 uur. Opgeven voor deze partij kan tot 
woensdag 30 april tot 18.00uur bij Sjoukje  
Sinnema: f.sinnema@chello.nl  of 06-13448539 
 
In de week van 7 april komen we bij u langs met 
onze paasei actie. Houd dus rekening met uw 
inkopen! 
 
Verder willen wij het volgende onder de aandacht 
brengen. 
Geen club kan zonder sponsoring, ook de 
kaatsvereniging niet. Via de Rabobank Clubkas 
Campagne kunnen wij sponsorgeld verdienen. Dus 
hoe meer Rabobank leden op de kaatsvereniging 
stemmen, des te meer er gesponsord wordt. U kunt 
uw stem uitbrengen tussen 31 maart en 9 april via 
www.rabobank.nl/lnwf.  Dus kom in actie en stem 
op ons! Wij hebben uw stem nodig! 
 
Als laatste wil ik u vragen alle hoepels in te leveren 
van de kransen die vorig seizoen gewonnen zijn. En 
dat waren er nogal wat. Graag bij Sjoukje inleveren 
op Fricoweg 17. Alvast onze vriendelijke dank! 
 
Oant sjen, 
Bestuur kv ’t Oosten 
 
 

Welke vogels komen hier voor? 
 
De vogelstand is aan veranderingen onderhevig. 
Sommige soorten hebben het moeilijk, andere soorten 
gaat het goed. In veel gevallen is de mens daarvoor 
verantwoordelijk. De afname van de weidevogels is 
een bekend voorbeeld. Er zijn ook soorten die het 
goed gaat. Wie kent niet de witte reigers (Grote 
Zilverreiger) die vooral 's winters tegenwoordig 
regelmatig in de weilanden te zien zijn? 
 
Door SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek 
Nederland) wordt met hulp van een groot aantal 
vrijwilligers de vogelstand opgenomen en in boekvorm 
gepubliceerd. Dit gebeurt sinds de jaren 70 ongeveer 
om de 15 jaar. Ook nu is er weer een complete 
inventarisatie van geheel Nederland begonnen om 
over een paar jaar een atlas met de aantallen en de 
verspreiding van de Nederlandse vogels te kunnen 
publiceren. Nederland is daartoe opgedeeld in blokken 
van 5 bij 5 km en zo'n blok wordt door 1 of meer 
vrijwilligers onderzocht op de verschillende vogels. 
Het blok dat globaal loopt van Wergea/Warstiens tot 
Warten en dan 5 km naar het zuiden wordt door 
ondergetekende en nog 3 personen gedaan. Dit 
gebied omvat ook nog een klein deel van de Oude 
Venen, o.a. de polder Laban. 's Winters worden de 
wintervogels geteld en in het voorjaar en in de zomer 
de broedvogels.  
 
 
 

De winterinventarisatie is klaar. Wij kwamen in ons 
gebied tot 77 soorten. Dat is een behoorlijk aantal, 
maar dat mag je ook verwachten in een gevarieerd 
landschap met een paar dorpen. Vrijwel zeker hebben 
wij ook nog een aantal soorten gemist, zoals de 
Ransuil en de Boomkruiper. Je doet natuurlijk ook een 

aantal leuke 
waarnemingen. Zo 
was er in het 
Leechlan een 
Slechtvalk die een 
paar Blauwe 
Kiekendieven uit 
het gebied verjoeg. 
De Slechtvalk is de 
snelste vogel ter 
wereld, maar zal 

toch niet zo gauw een Kiekendief pakken. Trouwens, 
wat is die Kiekendief een schitterende vogel, vooral 
het mannetje (zie foto). Als je goed rondkijkt, kun je 
die regelmatig boven het open veld zien schommelen. 
 
Nu staat de broedperiode voor de deur. We zullen er 
regelmatig op uit moeten. Het kan dus betekenen dat 
u op een vreemd moment ('s morgens vroeg) een 
aantal mannen met verrekijkers door het dorp kunt 
zien lopen die regelmatig stilstaan en de zaak goed 
bekijken. Voordat u ongerust wordt en naar de politie 
stapt, is het misschien goed even te vragen wat we 
doen. Dat vertellen wij graag. 
 
Een aantal vogels zal echter moeilijk te vinden zijn: je 
moet al weten waar je ze moet zoeken. Wij houden 
ons dan ook aanbevolen voor tips en waarnemingen.  
 
Heel specifiek geldt dit voor uilen, die vaak in 
boerderijen zitten (kerkuilen) en 's winters regelmatig 
in tuinen zitten in een naaldboom of conifeer 
(ransuilen). Mocht u uilen weten te zitten, meldt u het 
ons dan even? Ook voor andere moeilijk te vinden 
zeldzaamheden houden wij ons aanbevolen. 
 
Wij komen graag kijken! 
 
Contact: Gerrit Nijboer, Wergea 
Email: gerritnijboer@chello.nl 
Tel. (058) 255 29 24 
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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!   
 
 



 

 
  

Dorpsagenda 
 
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    Froulju’s ferieningsjûn "Yn Kristus Ien"  't Anker  
 31.03.2014   
 20.00 uur    Nazorgvergadering Vogelwacht  Noord Café Lands Welvaren  
 01.04.2014   
 19.00 uur    Mix toernooi biljartclub "Castelein" Café Lands Welvaren  
 04.04.2014   
 19.45 uur    Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  
 05.04.2014   
 20.00 uur   Concert Leeuwarder Accordeon 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 Wergea Us Doarpshûs  
 09.04.2014   
 19.45 uur    Vrouwen van Nu, thema: koken Us Doarpshûs  
 11.04.2014 - 12.04.2014   
 20.00 uur    Halbertma Jeugd Toneel  De Bidler  
 12.04.2014   
  Nieuw toernooi biljartclub "Castelein"  Café Lands Welvaren  
 14.04.2014  Schrijfavond Amnesty International  Doopgezinde kerk  
 19.00 uur - 20.00 uur    "De Frissel"  
 14.04.2014   
 19.30 uur    Slotjûn Froulju’s feriening "Yn Kristus Ien"  't Anker  
 15.04.2014   
                       Laatste competitie-avond biljartclub "Castelein" Café Lands Welvaren  
 17.04.2014   
 17.30 uur    Oud papier De Twâmester-V.V.Warga  Gehele dorp  
 18.04.2014   
 20.30 uur    Filmcafé Bagdad "Almost Famous"  Us Doarpshûs  
 19.04.2014   
 19.45 uur   Slotavond klaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren  
 19.04.2014   
 20.00 uur    Slotavond biljartclub "Castelein"  Café Lands Welvaren 
 20.04.2014   
 21.00 uur    Muziekoptreden Jelle B. Café Lands Welvaren 
 21.04.2014   
 20.00 uur    Jaarvergadering Us Doarpshûs  Us Doarpshûs  
 23.04.2014   
 17.30 uur    WC-papieraktie ‘Ukkepukkeplak` Gehele dorp  
 23.04.2014   
 20.00 uur   Jaarvergadering Sportstichting Wergea  Us Doarpshûs  
 23.04.2014   Ledenvergadering "De Laatste Eer" Us Doarpshûs 
 20.00 uur    Wergea/Warstiens 

 
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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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. 
 

Kerkdiensten april 2014 
 
St Martinusparochie 
Zo. 6 april 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 Boeteviering, na afloop gezamenlijk koffiedrinken 
Za. 12 april 19.30 uur com. S. Boukema 
 Palmpasenviering m.m.v. ‘Sjong’ 
Do. 17 april 19.30 uur euch. J. de Wolff 
 Witte Donderdag, gezamenlijke viering in Jirnsum 
Vrij. 18 april 15.00 uur Wg. Lit. Kruisweg 
Vrij. 18 april 19.30 uur com. S. Boukema 
 Gezamenlijke Goede Vrijdagviering te Jirnsum 
Za. 19 april 22.00 uur euch. J. de Wolff en 
 S.Boukema, Paaswake 
Zo. 20 april 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 Gezamenlijke Paasviering te Jirnsum 
Zo. 27 april 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
6 april 09.30 uur Warstiens   ds. A. Buizer 
13 april  09.30 uur Warten da. J. van Doorn 
17 april  19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
 Witte Donderdag, m.m.v. Ynspiraasje 
18 april  19.30 uur Warten ds. A. Buizer 
 Goede Vrijdag, m.m.v. Ynspiraasje 
20 april 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
 Eerste Paasdag, m.m.v. Ynspiraasje 
27 april 09.30 uur Warten dhr. Th. de Jong 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
6 april 10.00 uur ds. J. v.d. Meer, 
 Sneinsbrogje 
13 april 10.00 uur ds. J. v.d. Meer, 
 Palmpasen Kid Kerk 
14 april 19.30 uur ds. P. Lindeboom 
 Stille week, elke avond 
15 april 19.30 uur ds. J. v.d. Meer 
 Stille Week 
16 april 19.30 uur ds. P. Lindeboom 
 Stille Week 
17 april  19.30 uur ds. P. Lindeboom 
 Witte Donderdag, Avondmaal 
18 april 19.30 uur ds. J. v.d. Meer 
 Goede Vrijdag 
19 april 19.30 uur ds. P. Lindeboom 
 Stille Zaterdag 
20 april 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
 Pasen Kid Kerk 
27 april 10.00 uur zr. B. Bosscha 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
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Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 6 april 11.00 uur ds. J. Mol 
Zo. 13 april 09.30 uur ds. A.W. Riepma 
Do. 17 april 19.30 uur ds. G. Wessels 
 Witte Donderdag H.A. 
Vrij. 18 april 19.30 uur Kerkenraad, Goede Vrijdag 
Za. 19 april 19.30 uur Kerkenraad, Stille Zaterdag 
Zo. 20 april 09.30 uur dhr. E. de Jongh, Pasen 
Zo. 27 april 09.30 uur ds. J. Huitema 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  

 





 

"Meitinker" Warten / Wergea  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 
06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl. 
Inloop in ‘Us Doarpshûs’ iedere woensdag: 10.30 – 
11.30 uur. 
 
Dierenartsenpraktijk 
E.J.Havik, L.Kalsbeek, F.W.L.Schuurmans en 
M.J.Wiersma 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou tel. 0566 - 60 14 64 / 
60 14 39 fax: 0566 – 60 18 69 
E-mail: dapgrou@xs4all.nl www.dierenartsgrou.nl en 
www.bistedokter.nl  
 
Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, 
het bestellen van medicijnen en informatie: maandag 
t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 uur. 
Medicijnen kunnen meegenomen worden op route en 
op verzoek thuis worden afgeleverd. 
 
Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 18.30 - 19.00 
uur. Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
Tijdens de spreekuren rechtstreeks te bereiken: tel. 
0566 – 62 12 99 
 
Openingstijden van de balie gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 9.30 , 13.00 – 15.00 en 
18.30 – 19.30 u. Voor spoedgevallen 24 uur per dag 
bereikbaar! 
 
Vitaalgroep 
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’. 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 
U kunt zonder verwijzing terecht bij de fysio- en 
manueel therapeut. Bij twijfel overlegt u met uw arts 
of fysiotherapeut. Voor een vergoeding heeft u wel 
een aanvullende verzekering nodig. 
 
Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie 
iedere dag, behandeling aan huis mogelijk mits 
medisch noodzakelijk (058) 255 18 85   
Het adres voor medische training, fitness, fysio- en 
manuele therapie, bekkenbodem training en 
sportblessures.  
Philip Schippers: Fysio- en manueeltherapeut  
Jaap Russchen: Fysiotherapeut 
 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02  
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 
Meulen: logopediste 
 
 
 
 
 

 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
 
 
Huisartsenpraktijk Warga, M.R.F. de Groot, 
apotheekhoudend huisarts, Leeuwarderweg 61, 
9005 ND Wergea, tel. 058-2551261 
SPOEDNUMMER: 058-2551125 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 
12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, 
alleen op afspraak.  
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 
14.00 uur. 
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 
uur. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  
 
Apotheek: 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 17.00 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.  
 
Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen 
10.00 uur – 11.00 uur op 058-2550834. 
 
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur (op woensdag 
tot 17.45 uur) 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, 

naam en dosering herhaalmedicatie, keuze 

bezorgen of halen.  

• Herhaalreceptenlijn: 058-2550625 

 
Bezorgen medicatie: 
Thuisbezorgen €0,50. Dagelijks in Wergea en Warten.  
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Intakeformulier 
verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de 
website.  
 
Avond-, nacht en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 
Spoedgevallen 112. 
Spoedapotheek MCL” voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend. 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 
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 Colofon 
 
Maart 2014, 54e jaargang nr. 3.  
 
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 
26 april 2014. 
Kopij uiterlijk woensdag 16 april a.s. vóór 18.00 uur 
inleveren! 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 
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 
 
Oktober: woensdag 22 oktober vrijdag 31 oktober 
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WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 


