
Desimber 2014  

Trije kear oan'e bak  

Alpe d’HuZes  

Prestige yn Bagdad  

Op'e drimpel fan 2015  

Sjoerd hat ien te plak!  

De doar giet ticht!  

Winter mei UDI  

It siet yn’e loft  

Puzzelje mei Henk  

Dire adieu c’est mourir un peu  

Lykas Toon Hermans eartiids sei; guon wurden as sinnen klinke yn it 
Frânsk moaier as yn it Nederlânsk, sels moaier as yn it Frysk.  

Yn it foarjier fan 1987 kamen Gerben Kamsma en Cor Paulusma my freegjen 
as ik yngeande 1 jannewaris 1988 wol lid fan ‘e redaksje wurde woe. Tagelyk 
waard my frege as ik dan ek it ponghâlderskip foar myn rekken nimme woe. 
Ik hoechde hjir net lang oer nei te tinken, mar wol mei de restriksje dat  
ik sa út en troch ek in stikje yn de Havensbank skriuwe mocht, om ’t Cor  
Paulusma, útsein oer finansjele saken fan de Havensbank, net folle 
skreau. Dit wie gjin beswier.  

No 27 jier letter fyn ik it tiid wurden om myn paadsje frij te meitsjen. En ik 
moat earlik sizze dat ik der gjin inkel momint spyt fan hân ha. It wie en is 
noch altyd goed en gesellich oparbeidzjen binnen de redaksje, goeie ôspra-
ken lizze der mei de typiste, Jildou Hotsma, en de printer, Donkel & Donkel 
fan Drachten, en dêrmei leit der eltse moanne wer in  
kreas en fersoarge eksimplaar by jimme yn ‘e bus, mei de lêste tiid sels 
kleurde foto ’s op de binnensiden. In primeur yn 2014!  

As meidielingsblêd fan de ferskate ferienings dy ’t Wergea, Warstiens en Ea-
gum hat, ferfolt de Havensbank noch hieltyd in wichtige rol, mar om it lêsber 
te hâlden en nijsgjirrich te meitsjen moat it û.o. mei redaksjonele stikken, as 
gastskriuwers oanfold wurde en dat slagget yn myn eagen noch hieltyd.  

De grutste feroaring yn al dy jierren wie it oerstappen op in grutter for-
maat; fan it betroude A5 nei A4. Dit hie ek te krijen mei it kosteaspekt. 
Op A4 kinne jo mear tekst kwyt en dêrmei besparje jo mear papier, mar 
it A5 formaat waard ek hieltyd tsjokker, sadat de nietsjes der noch mar 
kwalik trochhinne koene.  

Wat hawwe wy ek prachtige jünen organisearre mei it “Nationaal Dictee der 
Nederlandse Taal” ü.l.f. de sjuery Paula Wobbes, Lex van Drooge en  
Wiebe Sinnema. Wy krigen it diktee op in slûchslimme wize taspile, mar 
moasten garandearje dat der in embargo op lei en dat der neat útlekke 
mocht. Ik fyn it noch altyd spitich dat wy troch in hieltyd lytser wurdende 
groep dielnimmers der mei stopje moasten.  

Itselde jilde foar it dêrnei organisearre Fryske Diktee. Ek hiel nijsgjirrich en 
gesellich binne ús slotjûnen. It redaksjoneel jier wurdt alle jierren ôfsluten 
mei in soarte fan kwisjûn. De redaksje mei harren partners wurde dan troch 
ien fan de redaksje dwaande holden en moatte somtiden de meast frjemde 
wegen bewannelje en kaprioalen úthelje om efter antwurden te kommen. 
Dit jier mocht ik dizze jûn organisearje.  



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

  
  
Wat ek wenst is en nea ferdwine mei is it neamen en betinken fan ús ferstoarne doarpsgenoaten, as âld-
doarpsgenoaten. 
 
Dit jier binne ús ûntfallen: 
 
Akke Kooistra-Agema 4 jannewaris 97 jier 
Edwin Braams 4 maart 32 jier 
Jeltje Lantinga-Kleinhuis 16 maart 75 jier 
Roel Wobbes 16 maaie 67 jier 
Hielkje Feenstra-de Haan 8 juny 94 jier 
Teake Potijk 22 juny 91 jier 
Dirk Wijngaarden 4 septimber 59 jier 
Albert de Jong 5 septimber 94 jier 
Hendrik Hofstra 23 septimber 86 jier 
Jan Tuinstra 21 oktober 42 jier 
Ekke Jan Welles 9 novimber 50 jier 
Gjetsje Walstra-Boorsma 10 novimber 91 jier 
Fokke van der Meulen 20 novimber 75 jier 
Jan van Asma 18 desimber 86 jier 
 
Mei respekt tinke wy oan harren werom. 

 
Myn funskje binnen de redaksje wurdt oernommen troch Ypie Kerkstra-Pijl. Mei har is ôfsprutsen dat wy tegearre 
it boekjier 2014 ôfslute sille. Fan feroarings oangeande rekkennûmers ensf. wurde jimme yntiids yn de 
Havensbank op ‘e hichte brocht. 
 
Hjirmei beslút ik myn lêste bydrage as redaksjelid. My stiet in nije útdaging te wachtsjen, mar dêroer letter mear.  
 
Ik winskje de Havensbank noch in hiel lang en warber bestean ta  en winskje jimme, út namme fan de folsleine 
redaksje in sûn en lokkich 2015. 
 

Jelle Dijkstra 

 
"IT IS DIEN 

DE DOAR GIET TICHT" 
 

Op 31 december 2014 sluiten wij na ruim 
 

40 jaar 
 

ons audio-video-witgoed bedrijf. 
 

Wij bedanken iedereen voor het in ons 
gestelde vertrouwen. 

 
Klaas en Wieke Zwart 

 
Ons adres blijft; 

Leeuwarderweg 2 te Wergea. 

Tel.058-2551282 

 
Jeften 

 
Dizze minsken meitsje gjin falsk jild  
en harren jild gjin falske minsken. 
 
€  250,00;   St. Gebroeders Van der Woude 
€  100,00;   Huisartsenprakrijk Warga 
€    25,00;   K.K.; A.Z.eo.; T.Z.cj.; 
€    20,00;   S.de B.eo. 
€    15,00;   G.v.W.eo. 

 
 

Nijjierswinsk 
 
Lâns dizze wei wol ik alle famylje en kunde in 
sûn en lokkich nijjier tawinskje. 
 
Truus Mud – v/d Berg 
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  Desimber 2014 
 

Foar Jelle, ponghâlder Havensbank 
 
Tiden ha Tiden. Mar do hast gelokkich de tiid naam! 
 
Nei 26 jier de redaksje  fan de Havensbank ferlitte is net neat. Ik bin best benijd wat as der yn dyn holle omgien 
is foardatst ta dit beslút kommen bist. Hiest it net mear nei’t sin, hast in oare útdaging fûn, wie dyn 25e jubileum 
sa moai datst tochtst dat omtinken  wol ik oar jier wer? Hast in lyts tipke fan de sluier omheech dien en ús ferteld 
dat in kommisje as sokssawat dy frege hat om in nije útdaging oan te pakken. Wy as redaksje tinke datst dêr yn 
in letter stadium wolris wat oer skriuwe kinst yn “dyn” Havensbank. 
 
Mar dat is de takomst. Ik bin nei in decennium redaksjelid te wêzen noch mar in broekje yn de redaksje. Ik 
klapperje gauris mei de earen as we in diskusje ha oer kopy as wensten binnen de Havensbank. “Ja minsken, dat 
hat altyd sa west” kinst hiel moai sizze. By myn witten is der in soad bewarre mar de krekte statuten fan de 
Havensbank kin ik net. It liket derop datsto se kinst as dyn broeksbûse. De Havensbank is fan oarsprong in 
ferienigingsblêd en hat ta doel de ynwenners fan en út de omkriten fan Wergea op de hichte te hâlden fan it 
ferienigingslibben yn Wergea. De ôfspraken mei withoefolle ferienings sitte by dy yn de holle. Dat we as 
Havensbankredaksje de iene helte fan it jier yn’t kafé fergaderje en de oare helte yn it Doarpshûs is bygelyks ek 
in ôfspraak dy’t grif net eltsenien wit.  
 
Dan de diskusjes, pleatse of net? Jelle do kinst mei fjoer en faasje in leske jaan yn hoe’t it sit en hoest der sels 
oer tinkst. Dan giest rjochtop sitten en dan witte we dat der wat komt. In stek ûnder wetter en efkes ien stikelje 
tidens de fergaderingen is dyn ding. Frysk hast heech yn’t feandel.  Somtiden swart-wyt oer saken dy’t Wergea 
oangean. Dan sjogge we ek de doarpsman yn ieren en sinen. Wergea is dyn doarp. Do hast de minsken foar 
eagen en kinst minsken sa moai beskriuwe. Dat is ien fan grutte-lytse- wite-kromme-swarte-as hokfoar 
bynammen as se  ek mar ha, dy wennen froeger dêr en dêr.  
 
Yn ús redaksje wiesto de ponghâlder. Mei in krektens dy’t in “echte amtner” hat hasto mear as dyn paad skjin 
makke. Kreaze boekjes, oantekens en bankôfskriften is wat de kaskontrôlekommisje jierliks fynt. Dyn siswizen oer 
de finânsjen ha dit wat grize item seker kleur jûn. Op de jierfergadering fan Pleatslik Belang diesto oant no ta it 
wurd, oankommend jier silsto, Jelle, lústerje wat in oar derfan bakt. 
Al aardich oan’t ein fan dit jier hasto melden datst stopje woest. “Mar dan ha jim noch tiid genôch -6 wike- om in 
oar te finen.” Gelokkich hast gelyk krige. We bin der allegear wiis mei dat Ypie Kerkstra dyn opfolcher wurde wol.  
 
Dan de lêste fergadering fan it jier. Ik woe dat in soad fan de lêzers dit ris belibje kinne. We fergaderje koart mei 
de redaksje. Dan komme de partners en is it spultsje-jûn. Jelle do bist de lieder en witst der eltse kear wer in 
feestje fan te meitsjen. Om jim in idee te jaan hjir de mail dy’t we fannewike krigen. Ik wol it jim net ûnthâlde:  
Bêste minsken, Siktaris tige tank foar de altyd wer prachtige útnoeging. Ik soe yn’t foar graach witte wolle, wa 
wol as net by de neisit oanwêzich is en dat jildt dus ek foar de partners. Fierder binne alle middels, útsein it 
ôfsjen, tastien; jimme meie alles riedplachtsje: i-phone, i-pad,ensyklopedys, mobyltsjes en gean sa mar troch. En 
fansels: klean neffens it waar. Jelle. 
No nei sa’n berjocht giest der mei nocht en lichtlik triljende knibbels hinne. Wat soe “kwismaster Jelle”wer betocht 
ha?  
De dei dat ik dit foar dy skriuw is de spultsje-jûn, do hast jûn foar it lêst de lieding. 
Henk ús foarsitter sil dy bedanke, der is in blomke foar Janny. Sa komt der in ein oan it tiidrek Jelle, ponghâlder 
Havensbank. 
 
Leave Jelle, út namme fan de redaksje en, dêr bin ik wis fan, in soad Wergeasters sprek ik myn tank út foar alle 
Havensbank-oeren! 
 
Ut namme fan ‘e redaksje, 
Franciske 
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Ook niet onsterfelijk? Regel dan je uitvaart in vertrouwde 
omgeving! 

 
Regel je afscheid in eigen dorp en kies voor uitvaartvereniging 

‘De Laatste Eer’, Wergea, Warstiens. Deze Wergeaster uitvaart-
vereniging bestaat al sinds 1924. In de beginjaren deed men aan 

“rou en trou yn eigen doarp”. Het was de burenplicht om de over-
ledene naar zijn/haar rustplaats te brengen. Tegenwoordig is er 

veel veranderd. 
 

De Laatste Eer heeft haar beleid geüpdate zonder de basis van het 
oude “rou en trou” weg te gooien. Daarvoor heeft de vereniging 
vertrouwde personen ter beschikking die onze leden kunnen bij-

staan om een persoonlijke uitvaart te regelen.  
 

De vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met uit-
vaartverzekering Florentis/Twenthe, zij zorgt voor de financiële 

kant. Bij Florentis/ Twenthe kun je de verzekering afsluiten die bij 
jou past. 

 
We werken met professionals en vrijwilligers. Op deze manier 

kunnen we jou goed bijstaan in moeilijke tijden.  
 

De bode van onze vereniging is dhr. T Bijlsma, tel. 0511‐ 
521336/06 511521336.  Mailadres: thomasbijlsma@planet.nl 
 Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’: mevr. I 

Hoogwater, tel. 058-2552437. Mailadres: post@ihoogwater.nl 



 

De Puzzel 
 
De laatste letter van het eerste antwoord is tevens de 
beginletter van het tweede antwoord. De laatste letter 
van het tweede antwoord is dus tevens de beginletter 
van het derde antwoord enz. 
 

1. Duister = 5 letters 
2. Schilderij = 7 letters 
3. Er bestaat geen tweede exemplaar = 5 letters 
4. Gekleurde arbeider = 6 letters 
5. Beslaglegging = 7 letters 
6. Deeggerecht = 7 letters 
7. Eksteroog = 8 letters 
8. Bolgewas = 6 letters 
9. Ontlasting = 9 letters 
10.  Het getal 11 = 11 letters 
11. De kant waar de wind op staat = 8 letters 
12. Strafuitvoering = 8 letters 
13. Dier = 4 letters 

 
Internet en het woordenboek misschien?? 
 
Maar nu het volgende, maak een woord van de letters 
die ik nu geef. Om het niet te moeilijk te maken geef 
ik de eerste letter van het woord, en dat is de  letter 
van het antwoord van 10!!!! 
 
Antwoord van 10: de 3de letter 
Antwoord van 2: de 1ste letter 
Antwoord van 12: de 6de  letter 
Antwoord van 8: de 6de letter 
Antwoord van 9: de 1ste letter 
Antwoord van 4: de 2de letter 
Antwoord van 5: de 5de letter 
Antwoord van 9: de 2de letter 
Antwoord van 7: 1ste letter 
 
Succes! 
 
Er zijn weer geweldige prijzen te winnen! 
 
Oplossingen naar havensbank@gmail.com of in de 
bus bij H.Wielinga, de Mounder 6. 
 
 
 

Ynstjoerd 
 

Hondenpoepoverlast 
 
Met enige regelmaat word ik geconfronteerd als ik 
door het gras naar mijn bootje wil met 1 of meerdere 
uitwerpselen van honden aan de waterkant. Ook op 
andere plaatsen in Wergea gebeurt dit zie ik en hoor 
ik ook van anderen.  Het is erg vervelend als men erin 
gaat staan. Niet alleen voor mij maar ook voor 
andere. Met name spelende kinderen en mensen die 
in de groenvoorzienig werkzaam zijn komen 
onwelriekend thuis na het ravotten in het gras of door 
hun werkzaamheden. Vooral als men met een 
“bosmaaier” door een hoop gaat is dit erg smerig en 
niet erg hygiënisch. 
 
 

Graag zou ik iedere hondenbezitter willen oproepen, 
die de keutels laten liggen deze wel te willen 
opruimen. Dit scheelt bij velen een hoop ergernis. 
Misschien is het voor Pleatslik Belang Wergea en/of 
Gemeente Leeuwarden een idee om op enkele 
plaatsen containers te plaatsen om het ook voor de 
hondeneigenaren gemakkelijker te maken de poep op 
te ruimen. 
 
(de inzender is bekend bij de redactie)  
 
 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose 

 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is 
het mooie bedrag van € 2074 in Grou, Jirnsum, 
Terherne, Warten en Wergea opgehaald. 
 

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan 

onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst 

zonder MS), begeleiding en voorlichting 

 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit 

jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, 

hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant 

gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 

5057 te Maassluis! 

 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl 
 

 

Buurtvereniging ‘Oan ’t Wetter’ 
 
Zo op het einde van het jaar nog een bericht van 
Buurtvereniging Oan’t Wetter. 
 
Ondanks dat onze puzzeltocht niet in het 
schoolfeestprogramma was opgenomen, wisten veel 
mensen ons toch te vinden. Het was wederom een 
leuke, maar pittige klus passend bij het thema van de 
buurtwagen ‘Milky Way’.  
 
De goede oplossing was: poeiermolke. 
 
De winnaars van de puzzeltocht zijn Sieb Kerkstra en 
Mirthe de Vries, zij hebben hun (zuivel)prijs in 
ontvangst genomen. 
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 
2015!  
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WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

 
 

  

Tankbetsjûging 
 

 “Lit de lju mar rabje, ik libje gewoan myn eigen libben. 
En dat hat er dien.” 

 
Mei dit berjocht yn’e Havensbank wolle wy elkenien tank 
sizze foar syn / har blyk fan oandacht en belutsenheid, yn 
hokker foarm dan ek, nei it ferstjerren fan ùs heit, skoanheit 
en pake op 20 novimber 2014 
 

Fokke van der Meulen 
 

Derneist yn it bysûnder tank oan’e fuotbalferiening VV 
Warga, de bestjoerders, frijwilligers yn en rûnom de kantine 
en net te ferjitten de âld papier ploech. Mar derneist ek 
rjochting de Thùssoarch foar harren fersoarging yn’e lêste 
moannen fan syn  libben oan’e Grutte Buorren. 
 

“Fokke is 75 jier wurden, mar hat wol foar 100 jier libbe. 
It is goed west.” 

 
De help fan eltsenien om op passende wize ôfskie nimme te 
kinnen hat ùs tige goed dien. 
 
Ek wolle wy hjirby graach alle lidmaatskippen fan Fokke 
opsizze. 
 
Wergea Simon en Anita, Jurre, Frank  
Grou Sije en Lammie, Leon, Loïs 

Wy wolle jimme tank sizze foar it 
omtinken tidens har siik wêzen en 
nei it ferstjerren fan ús leave mem, 
beppe en âlde beppe 
 

Gjetsje Walstra-Boorsma 
 
De herinneringen bliuwe… 
 
Ek wolle wy alle lidmaatskippen 
opsizze. 
 
Tryntsje en Wouter 
Fetsje en Arie 
en bern 

 

Sjoerd hat ien te plak! 
 
In Havensbank earder frege ik: “Wa wit wer A. v.d. Hoek syn winkel yn Wergea stie”? Gjin inkele reaksje. Mar 
no is it antwurd der al.  
 
Sjoerd L. Spykstra wit te fertellen dat Albert van der Hoek op de Lytse Buorren wenne yn in net al te beste 
wenning. Dy is dêrom ek ôfbrutsen, begjin 1900. Op dat plak hat Bauke Hoogterp in nije wente sette litten. 
Op dat stee wennet no de famylje Bijma. 
 
Albert en syn frou Hinke binne ferhuze nei de Hillebuorren. Hjir en ek op ‘e Lytse Buorren wie hy  
skuonmakker. Yn dy tiid wiene der 7 skuonmakkers yn Wergea. Hinke hie op ‘e Hillebuorren in winkeltsje. No 
wennet op dat plak Gert van der Veen, earder Jehannes en Hinke Mulder. 
 
Op Hillebuorren nr 25 wenne Albert syn broer Hâns mei syn frou Regine. Hy wie fisker. Albert en Hâns wiene 
leafhabbers fan jenever. 
 
Fan Hâns wurdt ferteld dat hy en Regine potstro ite soene, doe’t bliken die dat der gjin spekfet yn hûs wie. 
Hâns makke him der net drok oer. Hy sei tsjin Regine: “Wat let it, wy dogge jenever yn ’t kûltsje, dat ha we 
by’t soad”. 
 
Sybren van der Vlugt 
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SKF de Pastorie sluit het jaar in stijl af! 
 
Op donderdag 18 december heeft SKF kinderopvang de Pastorie de locatie omgetoverd tot restaurant. Dit 
ter afsluiting van het jaar.  Alle kinderen van de BSO hebben zelf een schort versierd en zaten deze avond 
in de bediening. Zij zorgden ervoor dat de ouders en andere kinderen voorzien werden van pannenkoeken, 
drinken en een heerlijk toetje. Het was een zeer geslaagde avond. Zeker voor herhaling vatbaar! 
 

Somber nieuws in donkere dagen  

 
Een brief, reclamewerk of ansichtkaart, ’s morgens vroeg zo tegen zessen op de vloermat te ontwaren, mag 
geen uitzondering heten. De volijverige Auke van der West bedient zijn clientèle bij voorkeur in alle vroegte, 
zo ook die dinsdagmorgen 16 december jl. Slechts één poststuk viel mij ten deel, naar alle waarschijnlijkheid 
een ‘prettige feestdagen’ kaart. Echter, na kennis te hebben genomen van het geschrevene, werd het mij 
zwaar te moede. Want…. 
 
‘De tiid hâldt gjin skoft’. Deze aloude spreuk stond als kop op de fraaie, tweetalige kaart waarin Klaas en 
Wieke Zwart ons berichtten dat zij, na ruim veertig jaar, op 31 december hun bedrijf gaan sluiten. Natuurlijk, 
het lag in de reden, gelet op de leeftijd van beide mensen. Maar als dit besluit dan op papier tot ons komt, 
krijgt het een definitief karakter en is er geen sprake meer van geruchtvorming. 
 
De winkel van het echtpaar Zwart zal nog lang tot de verbeelding blijven spreken. Zo moet het begrip 
‘persoonlijke klantenbenadering’ welhaast hier zijn oorsprong hebben gehad, gelet op de vakkundige, op maat 
gesneden adviezen van Wieke. Ook kon op vrijmoedige wijze over tal van onderwerpen worden gesproken, 
zonder discretie en integriteit uit het oog te verliezen. Bewondering oogstte Klaas met name als hij zijn 
installatievaardigheden etaleerde tijdens het plaatsen van een televisie- of muziektoestel. Uit een 
ogenschijnlijk onontwarbare kluwen draden, stekkers en wat dies meer zij, werd binnen de kortst mogelijke 
keren de klus geklaard en verliet Klaas tevreden het pand, zijn opdrachtgevers al even dankbaar en tevreden 
achterlatend. 
 
Het doek is nu gevallen voor hun audio-video-witgoed bedrijf. Het komt zelden voor dat ondernemers hun 
nering na de pensioengerechtigde leeftijd nog een aantal jaren voortzetten. 
 
Klaas en Wieke hebben dat gepresteerd, tot voller tevredenheid van velen in ons dorp. 
 
Dat het jullie over alle boeg goed mag gaan. 
 

Wiebe Sinnema 
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Toanielferiening Halbertsma spilet 13 en 14 
febrewaris “It siet yn’e loft”. 
 
Paul (Henk van der Veen) in frijfeint, sljocht op 
moaie froulju, wennet yn in djoer appartemint 
yn Paris. Hy hat mei trije famkes in relaasje wat 
se net fan inoar witte. Trije stewardessen. De 
Amerikaanske Peggy (Marijke Veenstra), de 
Franske Claire (Sietske de Boer) en de Dútske 
Helga (Regina Veenstra). Mei troch it 
organisaasje talint fan syn húshâldster Marianne 
(Aleida Fennema) tinke de dames dat se de 
iennichste en de ware binne. Min waar en 
snellere fleantugen meitsje dat se tagelik yn 
Paris binne en dan kin Paul de “help” fan syn 
freon Robert (Bas Stienstra) hiel goed brûke! 
 
De foarferkeap is 3 febrewaris yn’t Doarpshûs. 
19.00 oere foar leden en fan 19.30 oere ôf ek 
foar net leden. 

 

Nieuws Filmkafé Bagdad 
 
Het 2e jaar dat filmkafé Bagdad 
zijn films vertoont heeft  het al 
een plaatsje veroverd in ons dorp. 
Wij timmeren flink aan de weg om 
het filmkafé tot een succes te 
maken. In de komende weken 
zullen wij ook een folder in het 
dorp verspreiden.  
Werkgroep filmkafé Bagdad tovert 
het Dorpshuis om tot een heuse filmzaal. Met een 
groot doek en goed geluid. Wij ontvangen u met koffie 
/thee of een glas wijn. Na de voorstelling kunt u in het 
Dorpshuis gezellig bijkletsen over de getoonde film.  
Binnenkort in dit theater: 
 
09-01-2015 

The Prestige 
Een Brits-Amerikaans thriller-drama , een film onder 
regie van Christopher Nolan. 
Met o.a. Hugh Jackman, Scarlett Johansson en 
Christian Bale. 
De film werd genomineerd voor diverse Oscars. Het is 
eind 19e eeuw. Een vriendschap die een ware strijd is 
geworden op het vlak van illusionisten en goochelaars. 
Er gebeurt een ongeluk,  daarna volgen wraak en een 
mislukte aanslag…………..spannend! 
 
06-03-2015 

21 GRAMS 
Een drama/thriller uit 2003 met o.a. Sean Penn en 
Naomi Watts. Een vreemd ongeluk brengt een ernstig 
zieke wiskundige, een rouwende moeder en een 
herboren ex-gevangene samen in een verhaal dat hun 
emotioneel en fysiek beladen levens toont. Hoewel ze 
elkaar niet kennen, wordt het trio onherroepelijk 
verstrengeld in een mix van liefde, verlossing en 
obsessie. 
Krachtig acteerwerk van de hoofdpersonen Sean Penn 
en Naomi Watts. 
 
17-04 2015 

The Reader 
Een film uit 2008, de rolprent werd met 5 Oscars 
genomineerd. Een meeslepend verhaal  van een 
Duitsland van na de 2e wereldoorlog. Een van de 
hoofdrolspelers is Kate Winslet . 
Wanneer  een jonge Duitse scholier op weg naar 
school ten val komt, wordt hij geholpen door een 
tramconductrice.  Ondanks dat zij tweemaal zo oud is 
als hij, raakt hij door haar volledig geobsedeerd. 
Er ontstaat  een hartstochtelijke liefde. Totdat  zijn 
jeugdliefde van de ene op de andere dag verdwenen is 
en hij 8 jaar later haar in een heel andere setting 
weer tegen komt. Er heeft zich een verschrikkelijk 
misdrijf afgespeeld. 
 
De films die wij aanbieden hebben inhoud en zijn van 
hoge kwaliteit. U bent van harte welkom. 
 
Namens Werkgroep Filmkafé Bagdad, 
Albert de Boer 

 
Open Week  “Op ’e Nifelsouder” 
In de week van 19 tot en met 23 januari 
2015 is er weer een Open Week van het 
jeugdwerk.  
 
Dit betekent dat ouders en belangstellenden 
kunnen komen kijken of kunnen proberen zelf 
eens iets te maken. 

Ook de kinderen die jonger zijn dan 9 jaar zijn 
deze week van harte welkom, mits zij in 
gezelschap zijn van een volwassene. Het is 
echter de bedoeling dat men één keer komt 
kijken in deze week en dat de ouders bij 
voorkeur komen op die middag of avond dat hun 
kind(eren) les heeft (hebben). 
 
Er is knutselen op maandag- en dinsdagmiddag 
van 15.45 tot 17.15 uur en op maandag-, 
dinsdag-, donderdag-, en vrijdagavond van 
18.30 tot 20.00 uur. 
 
De koffie, thee en limonade staan klaar! 
Graag tot ziens! 
 
Het bestuur van jeugdwerk “Op’e Nifelsouder” 
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Wij  wensen     
iedereen een    

gelukkig 2015.  

januari 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 



 

   Op 10 december jl. was al weer de laatste bijeenkomst van SOOS 
 en Meer van 2014. In het teken van Kerst was er een gezellige 
 soosmiddag. Ontvangst met koffie/thee en natuurlijk kerstbrood van 
 de plaatselijke bakker. 
 
 Je moet natuurlijk wel wat te doen hebben dus hebben de 
 vrijwilligers groen en kerstartikelen bij elkaar gezocht. Van deze 
artikelen is een feestelijk kerststukje gemaakt. Onder begeleiding van Marian van Balen en Liz Zwart (zij 
speelden op de trekzak) zijn er tenslotte nog kerstliedjes gezongen. Iedereen ging met een goed gevoel 
huiswaarts. 
 
Op woensdag 7 januari 2015 is de eerste SOOS en Meer van 2015. Er is dan een gezellige Nieuwjaarsmiddag. 
Voor de verdere bijeenkomsten verwijzen wij u naar de Havensbank. 
 
Het ligt in de bedoeling om 1 keer maand gezamenlijk een maaltijd te gebruiken. In de volgende Havensbank 
en in het blad van het Friese Land/Noorderbreedte leest u hier meer over. Ook op de eerstkomende soosmiddag  
te weten 7 januari 2015 besteden wij hier aandacht aan. 
 
Van de Vrijwilligers, Het Friese Land, Noorderbreedte en Mienskipssoarch een goed en gezond 2015! 

‘It lûd fan’e wjukslach’ 
 
De muzikale theatervoorstelling van Vocal Group STIM gaat in Premiere op vrijdag 16 januari 2015 
om 20.00 uur in de Bidler.  
 
Het idee is van dirigent Titus Steegstra: ‘waarom gaan we geen theaterstuk maken? Dat is weer eens iets 
anders dan de traditionele concertvorm…’ 
Daarna werd het even stil. Gevolgd door een heleboel vragen/opmerkingen, waarvan de kernvraag luidde: ‘Hoe 
bedoel je dat Titus? Wij zijn toch zangers en geen acteurs?’ 
 
Het antwoord moet overtuigend zijn geweest, want we zijn ondertussen druk aan het repeteren voor ‘It lûd 
fan’e wjukslach’, een muzikaal theaterstuk over liefde, eenzaamheid, verlangen, vertrouwen en hoop. 
Het stuk is geschreven door acteur, regisseur en toneelschrijver Theo Smedes. Het is gebaseerd op de ‘The 
Raven That Refused To Sing’, de derde solo cd van multi instrumentalist Steven Wilson van de groep Porcupine 
Tree. 
 
Verteller van het verhaal is Jelle Wagenaar. De kleding voor de voorstelling wordt ontworpen door Anneke 
Hoogeveen, die veel ervaring heeft met het ‘aankleden’ van toneelgezelschappen en theatergroepen. Zij won in 
2014 een Gouden Gurbe voor haar creaties. 
 
Na de premiere volgen zeven voorstellingen op locaties van de stichting Alde Fryske Tsjerken: Terband, Jorwert, 
Wier, Uitwellingerga,  Sibrandahûs, Rottevalle en Huizum. 
 
Aanvullende informatie 
Voor het reserveren voor kaarten kunt u een mailtje sturen naar info@vocalgroupstim.nl. 
 
Vocal Group Stim (www.vocalgroupstim.nl) is een ambitieuze groep van twaalf ervaren (amateur) zangers en 
zangeressen, die elkaar na vele jaren in de klassieke muziek en de lichte koormuziek in 2006 vonden in het 
close harmony en a capella genre. 
 
Tekst en regie: Theo Smedes 
Dirigent/creatief leider: Titus Steegstra 
Pianisten: Machiel Keekstra, Jochum v.d. Woude 
Kleding: Anneke Hogeveen 
Verteller: Jelle Wagenaar 
Sopranen: Anneke Allema, Ingrid Turkstra, Hanneke Kalsbeek  
Alten: Baukje Santema, Alie Soepboer, Aly Schaaf 
Tenoren: Tjeerd Bakker, Willem Zoodsma, Jan Postma  
Bassen: Koos van Namen, Dolf Wissmann, Henk Dilling  

Techniek: Meine Bijlsma 
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Sportcolumn 
 
Humor 
 
In spannende wedstriid yn de Frânske fuotbal-
kompetysje, fjirde klasse amateurs. Marly-Gomont 
spilet mei in hiele protte ynfallers har thúswedstriid 
tsjin Tupigny. Se ha net folle mear op de bank sitten, 
in pear junioren (ha, ha sille jimme wol sizze...dat 
liket sc Heerenveen wol). Se steane dan ek al gau 
achter. Nei 25 minuten stoot der in frommeske it fjild 
op. Hja raast tsjin de keeper! “Moast thús komme...de 
ko stiet op kealjen!” Hy rint út ‘e goal wei ... mar der 
is gjin reserve keeper. Der wurdt drok oerlein.  
Dan docht de 61-jierrige foarsitter wat der fan in 
foarsitter ferwachte wurdt: Alle problemen dy`t der 
yn in klup binne...oplosse! Hy giet yn ‘e goal stean. 
Nei 90 minuten fuotbal is de einstân 0-20. 
Ik tink net dat der yn Wergea noch in protte boeren 
binne dy`t fuotbalje...mar Auke Piet yn de goal...hoe 
soe dat gean? 
 
It is fansels hiel ferstannich om by alles wat der yn de 
sportwrâld bart de humor derby te hâlden.  
Foarbylden om te gûlen, mar je kinne better laitsje: 
Sc-Heerenveen, in jier as 8 lyn... 35 miljoen op de 
bank. Fan`t simmer te min jild om in pear spilers te 
keapjen. Blatter mei al syn malversaties dy`t gewoan 
wer de FIFA liede wol. PSV-Feijenoord: gjin bussen, 
treinen of polysjes genôch. Us keepers dy’t gjin sicht 
ha op de saneamde swabberballen en de gekste 
blunders begean. 
 
By sommige wedstriden 6 skiedsrjochters ...en dan 
noch net it ferskil tusken in swalbe en in oertreding 
sjen, of it ferskil tusken in korrekte sliding of in swiere 
oertreding op ankels of skynbonke. 
Jonge fuotballers, talinten fan 18/19 jier dy’t om it jild 
fan klup feroarje en no by Ajax (Zivkovic) en 
Feyenoord (Basacikoglu) op de tribune sitte 
De fytsploech fan Astana mei 5 nije doping gefallen. 
                                                                
En wat te tinken fan de folgjende foarbylden. London, 
it fantastyske springhynder foar 8,4 miljoen ferkocht 
(de eigener dhr. Visser gie fallyt) mar is lokkich yn 
Nederlân by in Nederlânske trainer bleaun, kin dus 
foar ús lân nei de Olympyske spelen ..mar is it om te 
laitsje of te gûlen wannear in wapenhanneler, de 
grutste fan Europa, de keaper is ?.... 
 
Jo laitsje hielendal as jo de doelstellings fan al dy 
sporters en sportploegen nochris neilêze. Sels yn de 
kuorbalwrâld kaam de trainer fan ús topploech LDODK 
in moanne lyn mei in doelstelling, of sa`t jim wolle... 
mei it útsprekken fan in ambysje. De ploech spilet yn 
de earedivyzje fan it kuorbaljen: de saneamde 
‘korfballeague’. Se woene, sa sei Jan Sjoerd Pool by 
de earste fjouwer einigje. It blykt no dat measte 
spilers en spylsters fan slach binne. 
 
No, hjoed, 2 desimber, as ik dit stikje skriuw, ha se 
trije wedstriden spile en ek trije wedstriden ferlern. 
Dan fyn ik spitich want ik fyn LDODK in sympatike 
ploech mei fantastyske spilers en in bêste trainer. 
 
 
 

Mar net elkenien hat de sterke fuotten om mei sa`n 
doelstelling om te gean...dus earst mar efkes lekker 
kuorbalje, spontaan, frij yn de holle fan wedstriid nei 
wedstriid libje...en sa no en dan om josels in bytsje 
laitsje. 
 
In jier as wat ha ik no sportcolumns skreaun.  
Foardat jim sizze ...no witte we it wol...tink ik dat it in 
goede saak is it skriuwark efkes del te lizzen, sadat in 
oar faaks op in wat oare wize syn/har ljocht skine litte 
kin oer sport of bygelyks hiele oare saken. Ik ha it alle 
moannen mei in protte niget dien, hoopje dat jimme it 
wol aardich fûnen, en as de redaksje mei freget om 
ris ynsidinteel in stikje te skriuwen doch ik dat 
graach! 
              
Ik winskje alle lêzers in tige sûn en lokkich nijjier! 
                                 
As lêste wol ik de famylje V.d. Meulen kondolearje 
mei it ferstjerren fan Fokke. Sterkte! 
 
Jappie Kooistra 
 
 
 

 

Vogelwacht Idaarderadeel Noord 

 
Op woensdag 28 januari 2015 om 20.00 uur 
organiseert onze wacht een natuurfilm avond in Ús 
Doapshûs te Wergea. Er worden de volgende films 
vertoond: 
- Het vogelleven rond het plas/dras gebied bij boer 
Murk Nijdam te Wommels. 
- De vogeleilanden voor de Engelse en Schotse kust. 
- Een herfst/winter film met o.a. de roerdomp. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
 
Er is in een eerdere dorpskrant al door ons verteld 
over de positieve effecten van plas/dras bij een aantal 
veehouders van onze wacht op de populatie 
weidevogels.  
Ook voor de andere veehouders  in ons nazorggebied 
kan de film bij Murk Nijdam interessant zijn. 
 
Wie helpt ons bij het vinden van de roestplaatsen  
(slaapplaatsen) van de ransuilen in Wergea, Warten, 
Warstiens en Eagum? 
Graag even doorgeven aan A. Biesterbosch, tel 058-
2551876 of 06-44864203. 
 
Van 13 t/m 17 januari 2015 is er weer de jaarlijkse 
koekactie van onze vogelwacht. 
 
Het bestuur 
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Grote opkomst bij de onderlinge 

zeilwedstrijden 
van de WWS 

 
Op zondag 5 oktober zeilden maar liefst 17 bemanningen vier 
wedstrijden op de Sitebuorster Ie. 
Het was een spannende strijd in zeer zwakke wind. 
 
De bedoeling was om de wedstrijden te varen op de Saiterpetten, maar die waren afgesloten om de 
watervogels rust te bieden. Daarom werd besloten zoals andere jaren weer op de Sitebuorster Ie te gaan 
varen. Een prima omgeving voor de 17 Polyvalken.  
 
's Ochtends om acht uur werd er verzameld op de Praam van Hessel die bij de Kooistrabrug lag. Via de 
Meanewei richting het wedstrijdwater alwaar de bemanningen een boot toegewezen kregen. Deze waren vanuit 
de haven in Grou in lange slepen gebracht.  
 
Het was lang geleden dat er zo veel deelnemers waren, maar door een actief wervings- en PR beleid van het 
bestuur en de zeilcommissie werden veel leden en ook niet leden enthousiast. Vooral ook de dames die in het 
voorjaar mee deden met het dameszeilen zijn in grote aantallen komen opdagen. 
 
Omdat de gehuurde boten niet allemaal even snel zijn is geloot. Na de loting en het zeilklaar maken werden 
twee wedstrijden gevaren. Wedstrijdleider Albert Gerritsma had een mooie korte driehoeksbaan uitgelegd 
omdat het erg licht weer was. Ook de startlijn was niet te breed en dit leverde een zeer spannende start op. 
Iedereen wilde natuurlijk als eerste aan de stuurboord kant over de lijn waardoor het daar erg druk werd. Hier 
en daar werd er even duidelijk gecommuniceerd tussen verschillende bemanningen om aan te geven dat het 
wedstrijdreglement niet voor niets bestaat. Twee valse starts met algehele terugroep waren het gevolg. Bij de 
derde start kon de wedstrijd eindelijk voortgezet worden. 
 
Het was een ongelijke strijd. De familie Zwart overheerste waarbij Junior als eerste finishte. Louw van der Berg 
en Hendrik Sinnema mochten de eerste wedstrijd nog voor Pyt Zwart en Lolke van der Meer eindigen, maar 
moesten dat de overige wedstrijden bekopen.  
 
Zo snel als mogelijk werd de tweede wedstrijd gestart. Wederom een drukte van jewelste op de lijn, maar deze 
keer geen valse start. Wel werden de regels hier en daar niet helemaal nageleefd. Vooral bij de bovenboei 
kwamen wat onderdelen van verschillende boten met elkaar in de knoop. Gelukkig, dankzij de lichte wind, geen 
gewonden of schade. 
 
De voorspelbare winnaar was weer Doeke Zwart met de tactische adviezen van Petra Baarsma. In deze 
wedstrijd mocht ik nog finishen voor Pyt en Lolke die de derde plaats weer bemachtigden. 
 
Traditiegetrouw bestond de lunch uit een uitgebreide 'captains dinner' verzorgd door Roelof's Catering. De 
snert, bruine bonen en roggebrood met spek werden zeer gewaardeerd en gespoeld met een eerste voorzichtig 
biertje. 
 
Voor de middag kregen de snelste bemanningen nu de boten die 's ochtends het langzaamst waren en vice 
versa. Een groot wisselevenement. 
 
In de middag konden nog twee wedstrijden worden gevaren, waarbij de grootste scherpte er wat af was, omdat 
het moeilijk zou worden om Doeke van de eerste plek te varen. Jammer genoeg had de wedstrijdleiding hem 
geen langzame boot toebedeeld. Een suggestie voor volgend jaar is om bij deze overmacht toch maar een 
extra handicap toe te passen in de vorm van een klein emmertje? 
 
Na de wedstrijden direct de prijsuitreiking door de Wedstrijdleider. 
Op de derde plaats met 21 punten: Dolf en Wietske Velde. 
Tweede met 11 punten: Pyt Zwart en Lolke van der Meer. 
En de eerste plaats, afgetekend met vier ééntjes: 
Doeke Zwart en Petra Boersma. 
De eerste volledige damesboot was met 42 punten 10e: 
Mariette Wagenaar met dochter Julia Kamp. 
De meeste punten werden behaald door Ingrid de Boer 
met Ageeth Hodes. Hiermee verdiende zij een knappe 17e plek. 
 
Al met al een zeer geslaagde dag met veel strijd, gezelligheid en 
lekker eten. Volgend jaar gaan we voor 20 boten! 
 
Oscar Kamp 
 
PS: Kijk voor alle foto’s op onze website onder nieuws http://www.wwswergea.nl 

 

De afgetekende winnaars met vier ééntjes! 
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Ismakogie cursus in de 
Fysiotherapie praktijk “Vitaal” in 

Wergea 
  
Op de woensdagavond vanaf 28 januari t/m 15 april 
2015. 
In de Krokusvakantie is er twee weken geen les. 
Tien lessen van een uur voor € 105,-. 
Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk bij een 
aanvullende verzekering: Alternatieve Geneeswijzen. 
  
Beginners       : 19.00 – 20.00 uur. 
Gevorderden  : 20.15 – 21.15 uur. 
  
Een gratis proefles is mogelijk op aanvraag. 
Opgave vóór 20 januari 2015. 
  
Ismakogie docente: Dirkje Swierstra – de Jong. 
Tel. 058 – 2552300. 
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl 
Website: www.ynlykwicht.nl 

 
 
 

Mededeling voor alle 

leden en donateurs 

van IJsvereniging  
“De Wergeaster Reed” 

 
In januari 2015 wordt bij de leden of donateurs, die 
ons gemachtigd hebben tot automatische incasso, het 
lidmaatschapsgeld voor de periode  2014-2015 van de 
rekening afgeschreven. De leden of donateurs die nog 
contant betalen, kunnen in januari iemand aan de 
deur verwachten. Voor de periode 2015-2016 wordt in 
november 2015 het lidmaatschapsgeld afgeschreven. 
Mocht u dit lezen en denken; ik zou toch ook wel lid of 
donateur willen worden van deze club, dan bent u van 
harte welkom. U kunt zich altijd aanmelden bij de 
penningmeester; H. de Boer de Turfskipper 8  
of bij de voorzitter; G.Nijboer  de Skuorre 2. 
 
Hopelijk komt Koning Winter binnenkort deze kant 
nog op en mogen we jullie weer ontmoeten op de 
prachtige ijsbaan van De Wergeaster Reed. 
 
Hettie Hettinga 
 
 

 

 
2014  -  UDI VOLLEYBAL 40 JAAR! 
 
Bijna iedereen kent UDI als gymnastiek vereniging, 
maar de UDI volleybalvereniging bestaat dit jaar al 40 
jaar. 
 
 

Dit jubileum zal, samen met de leden, gevierd worden 
tijdens het jaarlijks kerst mixtoernooi. 
De vereniging kent al jaren een stabiel ledenaantal. Er 
spelen 2 dames teams in de Nevobo competitie. Zij 
spelen beide in de 3e klas. UDI 1 is vorig speelseizoen 
gedegradeerd en UDI 2 is gepromoveerd wat tot 
gevolg had dat beide teams uitkomen in de 3e klas. In 
het 1e team spelen met name de jongeren en 
misschien kunnen zij door persoonlijke groei en een 
positieve teamontwikkeling in de komende jaren weer 
kampioen worden. 
 
Dames UDI 2 is gepromoveerd en dat betekent 
wennen aan een ander spelniveau. 
 
Er zijn meer jeugdleden dan senior leden binnen de 
club. De A jeugd, bestaande uit 8 meiden in de 
leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar, speelt op zaterdag in 
de Nevobo competitie. Zij spelen met dezelfde regels 
als de senioren. 
 
In het B jeugd team (14 tot 16 jaar) zitten een paar 
zeer gemotiveerde speelsters welke ook al buiten de 
eigen vereniging kennis maken met het volleyballen. 
Zij spelen ook competitie en spelen in de 
middenmoot. De beide jeugdteams spelen de 
thuiswedstrijden in onze eigen gymzaal. Kom gerust 
eens kijken en aanmoedigen. 
 
Dan is er een grote groep welke tot de C jeugd 
behoort. Zij maken kennis met het volleyballen op 
maandagmiddag. Vanaf groep 7 kun je meedoen met 
de trainingen. Mogelijk gaat er in de toekomst een 
team meedoen in de CMV (Cool Moves Volley) 
competitie. Dat is 1 zaterdag in de maand. Er worden 
dan meerdere korte wedstrijdjes gespeeld. 
 
Dit alles kan alleen met veel vrijwilligers. Zowel de 
leden als de ouders van de jeugdleden. De Nevobo 
geeft steeds meer werk terug aan de regio en de 
verenigingen. Zij moeten zelf wedstrijdschema’s 
maken, scheidsrechters leveren, zalen huren en 
velden opbouwen. Dat alles is soms een hele klus 
voor een vereniging met ongeveer 50 leden. 
Elk jaar wordt opnieuw bekeken wat haalbaar is. Het 
is een gegeven dat er steeds minder gevolleybald 
wordt. Dat is goed zichtbaar in de grote sporthallen 
waar de senior Nevobo wedstrijden worden gespeeld. 
Vroeger werden daar 12 wedstrijden op 1 avond 
gespeeld nu vaak maar 6 tot 8. 
 
Veel senior leden zijn al heel lang lid en volleyballen 
van september tot mei met veel plezier. De trainingen 
zijn op maandag. 
 
Wil je eens komen trainen bel dan met; 
Petra Baarsma 2552845 
Gerda Pol 2552844 
Rommy van Lingen 2551736 
 
Wij danken onze sponsoren voor de wedstrijdshirts; 
Jelle Talsma Autobedrijven (eigenaar Tjerk Pol) 
Marinus Terpstra Autorijschool 
Abe Kooistra Timmer- en onderhoudsbedrijf 
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 Op de drempel van 2015 
 
 Nu de decemberdrukte weer voor het grootste gedeelte achter de rug is, is 
 het tijd om eens terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken 
 naar het komende jaar.  
 
 Het afgelopen jaar heeft voor de club drie belangrijke ontwikkelingen 
 gekend. Ten eerste een nieuwe trainer in een, voor ons, weer nieuwe 
 voetbalklasse voor het eerste elftal. Ondanks dat (naar mijn gekleurde 
 mening) wij meer punten verdiend hadden stonden we vorig seizoen aan 
 het eind van de competitie op een plek waardoor we degradeerden. Na een 
 lang verblijf in de 3e weer naar de 4e klasse. Dat waren we niet meer 
 gewend in Warga. 
 
Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: nu konden we ook weer eens wat vaker winnen. De laatste jaren waren 
een jaarlijks terugkerend gevecht tegen degradatie. Bij de start van de competitie ook een nieuwe trainer en 
een paar nieuwe spelers, sommige met een stevig vvWarga- verleden. Na een flitsende start is het sinds 
Akkrum-uit toch wat moeizamer gegaan. Het lijkt nu op bovenin  middenmoot terwijl ik stiekem toch wel 
gehoopt had op een paar plekjes hoger. Maar wie weet wat 2015 hier nog in gaat brengen. 
 
De tweede grote verandering in de club is de SJO. We zijn sinds dit seizoen niet meer als vv Warga in de 
jeugdcompetities maar als SJO Warga WWS. Een hele mond vol. Het is wel wat lastiger aan te moedigen 
maar verder loopt het heel aardig. Alle voetballers, van de e-pupillen tot de a-jeugd , is nu bij elkaar. De f-jes 
en de e-tjes voetballen wel onder de naam maar zijn niet gemixed.  
 
De start was moeizaam, (wie komt in welk elftal, hoe goed zijn de wws-ers in verhouding tot de 
Wargaspelers, eigenlijk ook per dorp minimaal 2 spelers in verband met de belasting voor de ouders in geval 
van halen en brengen) maar dankzij de beide Roelofen van beide clubs is het uiteindelijk toch gelukt. Zodra 
ze op het voetbalveld staan is er geen verschil tussen Warga en WWS spelers. Het is verbazingwekkend om te 
zien hoe snel dat eigenkijk gaat. In de winterstop proberen we een paar elftallen in de juiste competitie te 
krijgen en dan vol goede moed op naar deel 2 van de competitie. 
 
De derde nieuwigheid is dat er weer een 4e elftal bij de senioren is gekomen. En ook hier geldt dat elk 
voordeel ook zijn nadeel heeft; de komst van het 4e elftal heeft nogal een zuigende werking gehad op ons 2e. 
Veel (bijna) 35plussers wilden nu versneld doorstromen naar een lager elftal. Als bestuur zaten we voor een 
lastig dilemma. Door het 4e toe te staan hielden we een incompleet 2e over. Uiteindelijk hebben we er voor 
gekozen toch met het 4e te starten. En ondanks dat het niet ideaal is voor het 2e, pakt het wel overal wel 
goed uit.  
 
Vooral initiator van het 4e, Jelle Sinnema, zorgt ervoor dat het 2e en 4e met voldoende spelers zondags de 
wei ingaan (aangevuld door spelers van het 1e en 3e en onze A-junioren). Het zou allemaal wat 
gemakkelijker worden als er nog een 5-tal goede voetballers bij krijgen, zodat we weer een hecht 2e elftal 
kunnen maken. 
 
Voor ik afsluit nog een paar  memorabele zaken: 
 

 De kantine is afgelopen zomer erg fraai opgepimpt. Hulde voor allen die hier aan mee hebben 
geholpen. Het ziet er schitterend uit. 
 

 De Dames van Warga doen goed mee en speelden tot nu toe leuke wedstrijden  in het 1e halfjaar. 
Het elftal verdient zeker meer aandacht van onze supporters  en ook op onze site mag best wat meer 
aandacht hieraan besteed worden.  
 

 We gaan door met flesjes bier. 
 

 Denk allen aan onze sponsors, zonder hun hadden we het heel wat moeilijker. Koop, eet en rij bij 
onze sponsors! 

 
Wij wensen u allen een goede kerst en een sportief 2015. We zien u graag op of langs de velden. 
 
Namens bestuur vvWarga, 
Auke Piet van der Meulen 
Voorzitter 
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Beste Wargaasters, 
 
Graag willen Patrick Vink en ik jullie aandacht vragen 
voor het volgende.  
 
Patrick en ik gaan deelnemen aan de beklimming van 
de Alpe d’HuZes om daarmee onze bijdrage te leveren 
aan de strijd tegen kanker. Bijna iedereen heeft wel 
een historie met kanker, zijn zelf ziek, zijn ziek 
geweest of hebben een dierbare die kanker heeft of er 
misschien al vroegtijdig aan is overleden. Zoals vele 
Wargaasters inmiddels weten heb ik in 2010 Non-
Hodgkin (lymfeklierkanker) gehad. Na een heftige 
strijd van anderhalf jaar was ik daarvan herstellende. 
Helaas werd ik dit jaar wederom ziek. Diagnose: een 
ernstige vorm van endeldarmkanker. Opnieuw moest 
ik me opladen en opnieuw een heftige strijd aangaan. 
Zoals het nu lijkt zijn de vooruitzichten goed en maak 
ik kans te overleven…… voor de tweede maal! En dat 
dankzij de kennis en wetenschap van de medici nu. 
Maar ik heb het ook gered dankzij de fantastische 
steun van mijn vrienden uit Warga en diverse 
dorpsgenoten!  
 
Ik heb zelf ondervonden hoe belangrijk het is dat 
onderzoek naar de bestrijding van kanker verder 
doorontwikkeld wordt en de kans op overleven en 
kwaliteit van leven te verbeteren. Juist daarom 
hebben Patrick en ik als doel de onmacht, die door 
kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen wij 
door de grenzen van het mogelijke te verleggen. 
Patrick en ik maken deel uit van het team ‘Sunny 
Moon’ en gaan op 4 juni 2015 beiden 2 keer de Alpe 
d'Huez hardlopend beklimmen. Ons team bestaat uit 
6 fietsers en 2 lopers (Patrick en ik). 
 
Wat wij, als Wargaasters, van jullie vragen is ons te 
willen ondersteunen. En dat kan op een hele 
eenvoudige en volgens ons ludieke manier. Wij 
hebben Tamme Hansma van onze winkel ‘Attent’ 
bereid gevonden mee te werken aan een inzamelactie 
van emballage. Door jullie lege flessen te doneren aan 
de actie Alpe d'HuZes ondersteunen jullie ons en ons 
team Sunny Moon en daarmee de actie van het 
Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). De actieperiode 
duurt van 1 januari 2015 tot 1 juni 2015.Tamme zal 
er zorg voor dragen dat alle statiegelden, die jullie 
gedurende de actieperiode bijdragen, op de rekening 
van het KWF worden gestort.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat je de grootst mogelijke 
voldoening bereikt als je je met hart en ziel inzet voor 
een ander. Het enige wat wij van jullie vragen is jullie 
ondersteuning. Je kunt nadere informatie m.b.t. de 
actie vinden op www.opgevenisgeenoptie.nl. 
 

Wil je een donatie doen voor Patrick of mijzelf, dan 
kan dat via onze persoonlijke actiesites: 
 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/minn
okamp/minno-van-der-kamp/doneren.aspx 

 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/patric
kvink/patrick-vink/doneren.aspx  
 
Wij garanderen dat elke bijdrage voor 100% ten 
goede komt van het KWF en dat er geen cent aan de 
‘strijkstok’ blijft hangen. Wij zijn jullie zeer dankbaar 
voor elke steun aan onze actie, hoe klein ook! 
 
Met vriendelijke groet, 
Minno van der Kamp en Patrick Vink 

 

 
 

WK Schutjassen 

bij VV Warga op 
24 januari 
 
Al weer voor de negende 
keer organiseert het 
schutjasbestuur van 
VV Warga het 
WK Schutjassen. 
Deze happening zal deze keer plaatsvinden op 
zaterdag 24 januari. We beginnen om 15.00 uur.  
 
Altijd een zeer gezellig en geslaagd toernooi waarbij 
de winnaars vorig jaar uit Gersloot kwamen, Freek 
van Es en Nico Ebbelaar. Bij dit WK hoort traditioneel 
ook een verloting waarbij de opbrengst tot nu toe elke 
keer bestemd was voor de jeugdafdeling van de VV 
Warga. Inmiddels toch ongeveer een € 2500,- 
Er wordt gekaart in de hoofd, de troost en de poedel. 
Kaarters moeten dus minimaal drie keer “aan de bak”.  
 
Voor de deelnemers is er een speciaal 
programmaboekje. Prijzen bestaan uit eretekens en 
vleespakketten en voor de winnaars is er natuurlijk 
ook weer een “kaartkrans”.  Er kunnen maximaal 96 
deelnemers meedoen. Vol=Vol. 
 
Sponsors van dit WK zijn ook dit jaar weer: 
ATTENT Hansma – Kerkbuurt 19 – Wergea 
KLUSBEDRIJF Wim Bethlehem – Fricoweg 3F – 
Wergea 
PROFAB – Montage- en timmerbedrijf – Henk v/d 
Veen – Franeker  
 

Opgeven van zaterdag 10 
januari t/m zondag 18 januari 
bij Floris Sinnema, tel. 058-
2551001 of 06-49704323 of 
via de mail: 
sinnemazwart@upcmail.nl   
De loting is op dinsdag 20 
januari in de kantine. 

 Namens schutjasbestuur VV Warga, 
secretaris Floris Sinnema 
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Willem Pool 
 

Oer de Barten 9  9003 MZ  Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

 
 

 

Kluspartij prooi voor 
Haye en Henk 
 
Op zaterdag 20 december stond de 3e 
schutjaspartij van dit seizoen op de 
kalender, de KLUS partij van sponsor 

Wim Bethlehem. Klusbedrijf Bethlehem is al jarenlang 
sponsor van de KLUS partij en het WK schutjassen en 
hiervoor zijn wij hem dan ook zeer erkentelijk. 
Traditiegetrouw waren er voor alle prijswinnaars 
rollades en voor de winnaars in de hoofd “de beker 
met de grote oren”. Ook had Wim gezorgd voor een 
keur aan koude en warme hapjes en onder het 
bekende motto van “minimaal tien keer rond” kon een 
aantal deelnemers na afloop dan ook “geen frikadel 
meer zien”. In een sfeervolle kerstkantine en met de 
klanken van “nu zijt wellekome”op de achtergrond 
een zeer geslaagde avond met 24 deelnemers. 
De winnaars van de rollades: 
 
Hoofd: 
1e Haye de Haan en Henk Boxum 
2e Ruurd Rijpstra en Johannes Postmus 
3e Rink Hoff en Wim Bethlehem 
 
Troost: 
1e Hillie de Vries en Anne de Vries 
2e Hendrik Kooistra en Gerrit Hollema 
3e Dukke Rinzema en Sieger Rinzema 
 
Poedel: 
1e Frans Feenstra en Gerard Sinnema 
2e Reinder de Jong en Jan de Boer 
3e Johannes Sinnema en Floris Sinnema 
 
Onze site: www.schutjasverenigingwarga.nl  en 
verder zijn we ook op facebook te volgen. 
Het bestuur van schutjasvereniging VV Warga wenst 
iedereen een gelukkig, maar vooral ook een gezond  
2015 toe. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Raad van Kerken 
Warten- Wergea- Warstiens 

 
Op zondag 25 januari is er een korte 
gebedsviering in de Frissel in Wergea. 
 
19.00 uur inloop met koffie/thee, 
19.30- 20.00 uur viering o.l.v. 
pastor Boukema, ds. Bouman, ds. Buizer 
en ds. van der Meer. 
 
U bent van harte welkom!  
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Dorpsagenda 
 
01.01.2015  Jeugdsoos & KKW Culinaire Village trip  De Bidler  

14.00 uur 

01.01.2015 Jeugdsoos & KKW Nieuwjaarsviering De Bidler  

17.00 uur  

07.01.2015 Soos en meer Noorderbreedte "Nieuwjaar viering" Us Doarpshûs  

14.00 uur  

07.01.2015 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

09.01.2015 Filmcafe Bagdad Us Doarpshûs 

20.30 uur  

10.01.2015 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

12.01.2015 Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

19.00 - 20.00 uur  

16.01.2015 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

16.01.2015 Première Vocal group Stim, nieuw programma De Bidler  

20.00 uur  

17.01.2015 Nieuwjaarsconcert Brassband Apollo uit Grou De Bidler  

20.00 uur  

17.01.2015 Nieuwjaars borrel V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

21.00 uur  

20.01.2015 Biljarten driebanden toernooi B.C.Castelein Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

21.01.2015 Soos en meer Noorderbreedte "Van Smaak Maaltijd"  Us Doarpshûs  

12.30 uur  

22.01.2015 Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

24.01.2015 WK Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga 

14.00 uur  

27.01.2015 Biljarten driebanden toernooi B.C.Castelein Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

28.01.2015  Natuurfilm Vogelwacht Us Doarpshûs  

20.00 uur  

30.01.2015 - 31.01.2015 Toneelvoorstelling Wartena De Bidler  

20.00 uur  

31.01.2015 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

01.02.2015 Winterfeest "UDI" Gymnastieklokaal 

14.30 uur - 17.30 uur  

03.02.2015 Foarferkeap foar leden "Halbertsma" Toaniel Us Doarpshûs  

19.00 - 19.30 uur  

03.02.2015 Foarferkeap foar leden en net leden "Halbertsma" Us Doarpshûs  

19.30-20.00 uur 

 

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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Sinds 1992 de grootste Europese leverancier 
van gereviseerde voorzetapparatuur voor hef-

trucks.  
Jarenlange ervaring, deskundigheid en  

vakbekwaamheid. 
 

De Axtra Green Forklift Attachments 
zijn gebaseerd op hergebruik, dus groen en 

duurzaam 
 

Axtra Voorzetapparatuur BV 
Fricoweg 3a 

9005 PC Wergea 
Tel. 058-2553011 

info@axtra.nl / www.axtra.nl 

In- en verkoop, verhuur, reparatie, service, onderdelen 

                                                                                                      
Hebt u ruimte nodig voor:  
 

 een vergadering van uw vereniging 

 een workshop 

 een voordracht/presentatie 

 een verjaardag/feestje 

 een toneel-, muziek- en zangrepetitie (piano is aanwezig) 

 een kleinschalige voorstelling 

 een condoleance 
 
Neem dan contact op met Douwe en Roelie Zuydendorp  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: r.zuydendorp@online.nl  of 058-2551276 b.g.g. 
058-2126730 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 
voor alle andere zaken op 0900-8844, zoals een 
afspraak met de wijkagent. 
 
Thuiszorg Het Friese Land 
Voor verpleging, verzorging en andere hulp en 
ondersteuning op het gebied van de thuiszorg. 
Aanvraag hulp, zorg, advies en info: 0900 – 8864. 
 
Doarpsteam Wergea  
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur.  
Info: 06 - 311 53 510. 

 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Douwe en Roelie 
Zuydendorp, r.zuydendorp@online.nl of 058-255 1276 
b.g.g. 058-2126730. 
 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt T. Kloosterman, 06 – 2032 4229. 
 
 
Contactgegevens gemeente Leeuwarden 
Voor meldingen, klachten of overlast over uw 
leefomgeving neemt u contact op met de melddesk. 
Dit kan telefonisch via 14058 of via 
www.leeuwarden.nl. 
Ook voor alle overige zaken neemt u contact op via 
14058. De telefonistes verwijzen u dan verder door. 
 

Stichting Aldereinwurk Boarnsterhim 
Doel: emancipatie, participatie en welzijn van 
ouderen. Info: (0566) 62 31 36, ma. t/m do. 9 – 12 
uur. 
 
 
Meldpunt Boarnsterhim  
Voor 55 +, chronisch zieken en gehandicapten. Doel: 
beantwoorden vragen over hulp, zorg en zelfstanding 
wonen (0566) 62 42 52. 
 
 
"Meitinker" Warten / Wergea  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 
06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl. 
Inloop in ‘Us Doarpshûs’ iedere woensdag: 10.30 – 
11.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten januari 2015 

 
St Martinusparochie 
Zo. 4 jan. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 10 jan. 19.30 uur com. S. Boukema 
Zo. 18 jan. 10.00 uur com. S. Boukema 
Zo. 25 jan. 19.00 uur Oec. gebedsdienst in de 
  Frissel 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
4 jan. 09.30 uur  Warstiens da. A. Buizer 
11 jan. 09.30 uur  Warten da. J. van Doorn 
18 jan. 09.30 uur  Warstiens da. J. Room-Huizinga 
25 jan. 19.00 uur Wergea Oec. Gebedsdienst in de 
  Frissel 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
4 jan. 16.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst  
  Ds. P. Lindeboom en  
  Ds. J. van der Meer 
11 jan. 10.00 uur Ds. J. van der Meer 
18 jan. 10.00 uur Ds. P. Lindeboom 
25 jan. 10.00 uur Ds. J. van der Meer 
Wereldbroederschapsdag in de Grote Kerk in Drachten, 
geen dienst in Grou 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Do. 1 jan. 10.30 uur Kerkenraad 
Zo. 4 jan. 09.30 uur ds. P. Beintema 
Zo. 11 jan. 09.30 uur ds. L. Oost 
Zo. 18 jan. 09.30 uur ds. P. Rozeboom 
Zo. 25 jan. 09.30 uur ds. J. Mol 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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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 18.30uur, 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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 Colofon 

 
December 2014, 54e jaargang nr. 12.  
 
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, Hilleburen 10, 9005 PT, Wergea tel. 06 – 2380 7486. 
 
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 
vrijdag 30 januari 2015. 

Kopij uiterlijk woensdag 21 januari 2015 a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
  
2015 
 
Februari:  woensdag 18 februari vrijdag 27 februari 
 
Maart: woensdag 18 maart vrijdag 27 maart 
 
April: woensdag 15 april vrijdag 24 april 
 
Mei: woensdag 20 mei zaterdag 30 mei 
 
Juni/Juli woensdag 8 juli vrijdag 17 juli 
 
Augustus woensdag 19 augustus vrijdag 28 augustus 
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