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Prate oer brêgen 

SZDRNZLL 45 jier 

Iepenbier repetearje 

Feyenoord wint in 
domper? 

Salonorkest Sinnema? 

De Frico plat? 

Joop nei in topklub? 

Wer in kuiertocht! 

Toanielferiening Halbertsma spile  
“It siet yn ‘e loft 

 
It is fansels dreech om elk jier wer in kar te meitsjen hokfoar stik sy spylje 
sille. Nei it tiidrak Haye van der Heyden waard der ferline jier keazen foar in 
komeedzje, nammentlik it stik “Mutsen”. Yn de rin fan ferline jier kaam fan 
ferskate minsken de fraach, of it ek mooglik wie om nochris in âlderwetske 
klucht te spyljen, in soarte fan John Lanting stik. 
 
‘Boeing Boeing’ is it wurden, yn it Frysk oersetten troch Geart Jonkman en 
hy hat der “It siet yn ‘e loft”fan makke. It stik is yn 1960 skreaun troch 
Marc Camoletie( wa kent him net) en is de meast spile klucht fan de wrâld. 
De televysje première wie yn 1978, de spilers wiene doe ûnder oaren Man-
fred de Graaf en Rijk de Gooyer. ‘Boeing Boeing’ wûn yn 2008 de “Toneel 
Publieksprijs”. Spilers wiene ûnder oaren Wilbert Gieske en Jon van Eerd. 
 
Wer giet it stik einliks oer? 
It is in doar-komeedzje, mei in protte hilaryske fragminten, in ”Theater van 
de Lach” stik. Paul, in frijfeint hat mei 3 stewardessen in relaasje, in Ameri-
kaanse, in Frânske en in Dûtske. Mar troch allerhande frjemde fleanskema’s 
witte de froulju neat fan elkoar. Dit komt fansels op de kop ferkeard, mei 
trochdat in freon fan Paul der ek noch yn omreaget. 
 
Wat fûn ik dêrfan? 
Ik bin net in man fan kluchten, it giet faak nearne oer, it is ien grutte tize-
boel. Ik hie dizze miening yn de jierren 70 al en spitigernôch is it net fero-
are. 
Mar wat Marijke, Bas, Aleida, Regina, Henk en Sietske, mei help fan de 
rezjy (Hessel Boermans en Bauke van der Veen) dêr delsetten ha, wie 
bysûnder. 
 
Ik fûn it in mearwearde hawwen dat de trije stewardessen mei in aksint 
praten, en dat falt net ta om dat fêst te hâlden, it hiele stik troch. Henk van 
der Veen, foar it earst op de planken, wie in oertsjûgende frijfeint, dy’t mei 
al dy froulju yn’t lêst net mear wist wat hy der mei oan moast. Bas Stien-
stra, 2 jier ferlyn ek op de planken by Halbertsma (Ronny Betonnie) wie no 
goed te ferstean en syn mimyk wie sublym. Dan de “lady’s”, Sietske dy’t 
net allinne goed sjonge kin, mar ek goed aktearje kin, Aleida en Regina as 
fan âlds tekstfêst, en Marijke, in ferriking foar “Halbertsma”. 
 
Ek wol ik noch neame, it dekor. Alhiel út de jierren 70. De spegels, it buffet, 
de steande jiskebak, sels de stopkontakten kammen út dy jierren. Ek de 
klean (wat in fout overhimd, Bas) wiene werkenber. 
 
Ik ha in moaie jûn hân, mar takom jier mar net wer in klucht, slaan mar in 
jier oer…. 
 
Henk 



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volledige agenda vindt u op de volgende pagina. Een aantal 
worden behandeld:  
 
Bruggen 
Inmiddels is er binnen het college van Burgemeester en Wethouders besluitvorming geweest en wordt 3 maart 
aanstaande een informatiebijeenkomst georganiseerd. Er zal tijdens de voorjaarsvergadering een korte 
samenvatting gegeven worden van deze bijeenkomst.
 
Dorpsmolen Wergea 
Exact een jaar geleden is Wergea begonnen met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een dorpsmolen 
voor Wergea. In december 2014 is een motie binnen Provinciale Staten aangenomen dat dorpsmolens worden 
toegestaan. De werkgroep Wer
dorpsmolen willen en kunnen realiseren. 
 
Woningen Jurjenspôle
De laatste stand van zaken met betrekking tot deze woningen wordt tijdens de vergadering gegeven.
 
Monument voor de Frico
Sinds een jaar hangen de “stenen van de Frico” aan de muur van de Bidler. Dit monument wordt binnenkort 
afgemaakt en vervolgens willen we een feestelijke opening organiseren. Dit alles moet voor de zomer nog 
plaatsvinden. 
 
Dorpsboomgaard Wergea
Bij de Hempensermeer zijn afgelopen jaar een aantal bomen preventief gekapt. Onze dorpsgenoot Dolf Velde 
heeft zich er hard voor gemaakt dat deze schade hersteld zou worden. Uiteindelijk heeft dit een draai gekregen 
en de groencommissie is momenteel druk bezig 
Dolf zal hier tijdens de voorjaarsvergadering een presentatie over geven.
 
Daarnaast zijn we ook nog bezig geweest met het fietspad Leechlân, het onderzoek dat DBF voor ons uit gaat 
voeren naar de openbare ruimten, gevaarlijke verkeerssituaties in het dorp, vergunningen voor het “Rode Plein”, 
straatverlichting op donkere plekken, openbaar vervoer en de gemeentelijke budgetten. Deze lijst is niet 
uitputtend, maar er zit vast een onderwerp bij waar u
deze te laten horen tijdens onze vergadering. 
 
Namens Pleatslik Belang Wergea,
George Kooistra 

 

Uitnodiging Voorjaarsvergadering
Pleatslik Belang 

Via deze weg willen wij u graag uitnodigen om de 
Pleatslik Belang Wergea bij te wonen. 

Afgelopen jaar hebben wij ons als Pleatslik Belang tegen veel 
aan bemoeid. Voor veel van deze onderwerpen hebben 
gemeente Leeuwarden. We merken dat we sinds 
gemeente zijn aangesloten, als een 
gezien en dat we ook betrokken worden bij 
ook zo van belang om te laten horen 
Deze voorjaarsvergadering is daa
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Uitnodiging dinsdag 3 maart
 
De gemeente Leeuwarden nodigt u uit om bij te praten over
stand van zaken van de bruggen in Wergea. Wethouder Harrie van 
Molen ontmoet u graag op dinsdag 3 maart om 19.30 uur in café ’s 
Lands Welvaren, Kerkbuurt 1 te Wergea. Projectleider Archan 
Zijlstra verzorgt een presentatie en Jan Boskma van Grontmij is 
aanwezig. Natuurlijk is er ruimte voor uw vragen. We besluiten de 
avond om circa 21.00 uur.
 
Hartelijke groet, namens de gemeente Leeuwarden
Archan Zijlstra
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De algemene ledenjaarvergadering van Pleatslik Belang Wergea wordt gehouden op maandag  
23 maart 2015 in café ´s Lands Welvaren te Wergea. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen jaarvergadering d.d. 17 maart 2014. 

4. Jaarverslag  2014 

5. Verslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie (benoeming nieuw kascommissielid)  

7. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Jettiena Vermaas en Jelle Jasper Tadema 
Het bestuur stelt voor om Berber Mollinga en Libbe Oost in het bestuur te benoemen.  
Tegenkandidaten kunnen zich, gesteund door minstens tien leden, tot een half uur voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris. 

8. Bruggen in Wergea 

9. Dorpsmolen Wergea 

10. Woningen Jurjenspôle 

11. Fricomonument 

12. Verslag van:  

- Bidler bestuur 

- Stichting de Twa Tuorren 

- Havensbank 

- Dorpsbeheer 

- Groencommissie 

- Skatebaan 

13. Presentatie Dorpsboomgaard Wergea, Dolf Velde 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 
De pauze wordt op een gunstig ogenblik van de vergadering ingelast. 
 
Deze agenda, notulen van de jaarvergadering 2014 en het jaarverslag 2014 zijn te verkrijgen via de 
website www.wergea.com onder het kopje “Pleatslik Belang Wergea”. 
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45 jaar ernst en jolijt in Jeugdsoos 
‘Szdrnzll’ 
 
Het doorwrochte artikel van S. Bergsma in het 
september nummer van de Havensbank, anno1969, 
gaf wellicht de doorslag tot de opening van de 
Jeugdsoos, ongeveer een jaar later. In 
hartstochtelijke bewoordingen schetste hij de 
noodzaak van een dergelijk onderkomen voor de 
jeugd in Wergea en schroomde daarbij niet de dingen 
bij hun naam te noemen. 
 
De inhoud van dit schrijven geraakte bij mij in de 
maanden die volgden enigszins op de achtergrond. 
Ook de voorbereidingen tot de Feestweek 1970 moest 
ik aan mij voorbij laten gaan. In deze periode van 
mijn jonkheid vertoefde ik op de parel van de 
Nederlandse Waddeneilanden, Schiermonnikoog. Mijn 
broodwinning bestond hoofdzakelijk uit het dagelijks 
fileren en  paneren van wijting en schelvis, een 
bezigheid die met een beetje geluk op termijn een 
lekkerbek moest opleveren . Tezamen met zoute-en 
zure haringen, spekbokkingen,  makrelen, gerookte 
paling en rolmopsen, werd dan getracht een en ander 
aan de man te brengen.  Dit lukte wonderwel, over 
klandizie hadden wij niet te klagen. Zo mochten wij 
ondermeer Godfried Bomans tot onze geachte 
clientèle rekenen. 
 
De Feestweek naderde met rasse schreden. Van 
vriend en compagnon Jan Cuperus kreeg ik 
toestemming om een week in Wergea door te 
brengen. Hij voegde daar de vermaning aan toe: ‘Net 
faker as ien kear deis dronken’. Alras werd  mij in 
mijn geboortedorp kond gedaan  van het sensationele 
nieuws: ‘Wij krije hjir in Jeugdsoos. Yn it 
Parochiehûs’. De wensen en verlangens van S. 
Bergsma waren dan  dus toch in vervulling gegaan. 
 
De metamorfose van ‘rûnestâl’  naar Szdrnzll neemt 
meer tijd in beslag dan men had gehoopt. Toch opent 
de Soos, voorlopig, haar deuren op zondag 30 
augustus 1970. Eerder die maand, op donderdag 3 
augustus,  had wethouder Germen van Essen voor de 
onthulling van het min of meer abstracte monument 
gezorgd. De scribent van de Havensbank schreef 
hierover in idealistische bewoordingen het volgende: 
‘Onder hevig geknal en een enorme rookontwikkeling  
kwam het uit metaal vervaardigde monument te 
voorschijn. Het centrum van dit abstracte beeld wordt 
gevormd door een cirkel, voorstellende ons dorp 
Warga. In deze cirkel komen 2 pieken samen, 
voorstellende de beide torens die samengroeien tot 
een hechte eenheid. De jeugd heeft met dit beeld de 
eenheid in ons dorp willen aangeven zonder te letten 
op godsdienst of politieke kleur’.  Fraaie en 
welgemeende woorden,  maar of de huidige generatie 
Soosgangers zich daarvan nog enige rekenschap 
geeft, dient ernstig te worden betwijfeld. Het zij hun 
vergeven, per slot van rekening is een gezellige avond 
het doel van hun komst. 
 
 
 
 
 
 

‘Op vrijdag 13 november 1970 werden wij allen 
verblijd met de geboorte van ons geesteskind, 
namelijk de Jeugdsoos Szdrnzll’, schrijft een jubelend 
bestuurslid in de Havensbank.  
Daar is alle reden toe, het karwei is geklaard. Het 
lidmaatschap bedraagt f. 10- per jaar,  introducees 
zijn welkom voor f.1- gedurende 14 dagen. Er worden 
thema-en gespreksavonden georganiseerd,  creatief 
met klei en kurk wordt aangemoedigd, het huisorkest 
Confidence treedt op en Sinterklaas komt langs. Van 
al deze activiteiten wordt geregeld gewag gemaakt 
door de columnisten Frans Langhout en Teake 
Kloosterman die in de Havensbank op onnavolgbare, 
welhaast cryptische wijze verslag doen van de 
wederwaardigheden in de Jeugdsoos. 
 
Rick Heida, voorzitter, en Marin Pijl, 
secretaresse, maken deel uit van het hedendaagse, 
12 (zegge: twaalf) koppige bestuur. Zij verhalen 
enthousiast over het reilen en zeilen van het 
hedendaagse Szdrnzll.: ‘Ook wij hebben thema-
avonden, zij het van een ander karakter dan in het 
verleden. Om er eens een paar te noemen: Après Ski, 
Halloween, Clubnight en Kryst/Ald en Nij. Verder 
staan nog op de rol het Carribean festijn, een 
Houseavond en het enigszins raadselachtige Proud to 
be Fout’.  Marin en Rick vervolgen: ’Wij schenken veel 
aandacht aan muziek die de jeugd aanspreekt, zoals 
dance en hip-hop met DJ. Lex Maar ook mag de jeugd 
van tegenwoordig  best eens geconfronteerd worden 
met echt muziekmaken. Daartoe hadden wij  het 
afgelopen jaar de bands Robbie Hill,  Franco en Three 
Card Trick eveneens op het podium’.  En waar komen 
de gasten zoal vandaan? ‘Uit de wijde omtrek. Van 
Jirnsum tot Zuiderburen, van Wytgaard tot Warten en 
van Poppenwier tot Wergea’.  De aangescherpte 
regels voor tabak en alcohol……’Wij voeren een streng 
doch rechtvaardig beleid. Het oude rookhok is in ere 
hersteld, de controle op alcoholverstrekking geschiedt 
volgens de regelen der kunst’. 
 
Het 45-jarig jubileum van de Jeugdsoos is 
aanstaande. In het weekend van 20, 21 en 22 maart 
‘sil it heve’. Is het programma gereed?  ‘De besloten 
reünie op vrijdag zal worden opgeluisterd  door The 
Breezer Experience,  voor het hele dorp zijn 
zaterdagavond The Weekend Warriors in de Bidler en 
het festijn wordt zondag besloten met 90’s, inclusief 
DJ. Raadpleeg goed de posters en flyers die met 
kwistige hand zullen worden rondgedeeld’. De 
gezichten van beide jongelui verraden enige voorpret. 
‘Wij gaan ervoor. Het wordt een bruisend feest. Men 
kan  het ook beschouwen als opmaat tot het 50-jarig 
jubileum, een halve eeuw Szdrnzll. Dan barst Wergea 
uit haar voegen’. Was getekend: Marin Pijl en Rick 
Heida. 
 
Wiebe Sinnema   
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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 



 

  

 

 
 Allard Buwalda is al jong gestart in de Friese HaFaBra- wereld als
 saxofonist en is tegenwoordig, na zijn conservatoriumopleiding,
 actief als professioneel musicus. Het is haast onmogelijk dat u hem
 nog nooit gehoord of gezien heeft; actief in shows van Paul de
 Leeuw (De Kwis), The Voice of Holland, Idols, X-Factor en de Edwin
 Eversband; daarnaast meespelend op cd’s van Alain Clark, Marco
 Borsato, Krystl of als lead-alt/solist deeluitmakend van o.a. The 
Skymasters, AB-4, The Beau Hunks, Cor Bakker-4 en tot 2007 het Jazzorchestra of the Concertgebouw. 
 
Op het gezamenlijke programma staan o.a. ‘Bakerstreet’ van Gerry Rafferty en ‘Dat Mistige rooie beest’ van 
Rogier van Otterloo, naar een arrangement van Thijs Oud. Uiteraard komt de Kriich zelf ook ruim aan bod met 
een zeer gevarieerde ‘playlist’. 
 
Een tipje van de sluier: 
 
‘Rise like a phoenix’ is het winnende lied van Conchita Wurst, Eurovisiesongfestival 2014, ‘Oblivion’ van Astor 
Piazzolla, met een mooie solo voor de sopraansaxofoon maken o.a. deel uit van het programma. 
 
Praktische informatie: 
Locatie: MFC de Bidler, Kerkbuurt 2 9005 PB Wergea. 
 
Voorverkoop: Donderdag 5 maart Us Dorpshûs, van 18.45 - 19.45 uur. Kaarten zijn tevens te reserveren via 

kaartverkoop@dekriich.nl. 
 
Entree: 
Donateurs* & jongeren tot 18 jaar  € 6,=,   18 jaar en ouder € 12,= 
 
* Donateurs krijgen voortaan bij alle concerten van de Kriich een korting van 50%. 

www.dekriich.nl   info@dekriich.nl 

De puzzel van 2015 
 
De “virtuele”trip door Groningen en Drenthe was vrij pittig. Er waren genoeg oplossingen, maar niemand had het 
juiste aantal. Let wel, het ging ook over gehuchten, buurtschappen en kleine dorpjes. Het juiste aantal was, let 
op, 64!! 
 
De prijswinnaars zijn geworden: 
December puzzel: Vera Veerman 
Januari puzzel: Joost Veerman 
 
Gefeliciteerd! 
 
Hier komen de antwoorden: 
Veenoord, Groningen, Ezinge, Een, Alteveer, Vierhuizen,Uithuizen, Kerkeveld, Erm, Zevenhuizen, Wijster, 
Borger, Haren, Heiligerlee, Balinge, Sleen, Boerakker, De Punt, Ten Boer, Steenbergen, Hooghalen, Amen, 
Smilde, Annen, Engelbert, Klazienaveen, De Bult, Stuifzand, Kruisweg, Weiwerd, Odoorn, Ekehaar, Leek, 
Ruigezand, Opende, Loon, Emmen, Overschild, Oudemolen, Diever, De Groeve, Molenrij, Gees, Rhee, Ten Post, 
Oldekerk, Teraard, Vlagtwedde, Broek, Donderen, Eleveld, Leens, Eelde, Echten, Linde,’t Waar, Dorp, Wedde, 
Venhuizen, Spier, Godlinze, Lhee, Balloo en Rolde. 
                                               
De redaktie 

Fanfareorkest De Kriich, o.l.v. Michiel 
Sybesma, geeft zaterdagavond 14 
maart 2015 een concert met als rode 
draad Jazz & als gast Allard Buwalda in 
MFC de Bidler te Wergea. 
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JETZETECHNIEK 
Elektra 
Centrale verwarming 
Waterleiding 
Gasleiding 

Reparaties 
Wasmachines 
Drogers 
Vaatwassers 
Naaimachines 
Alles waar een stekker aan zit 

Jetze vragen altijd slagen! 
06-20966696  /  058-8450434 
jetzetechniek@gmail.com 

www.jetzetechniek.nl 

Gele Eker 14  Wergea 



 

De Frico plat 
 
Bykoarten is it 35 jier lyn dat Jan Joh. de Boer wei 
rekke. It wie yn april 1980. 
 
Yn ‘e Ljouwerter krante stie op 25 april 1980 syn foto 
njonken it krantestikje mei de kop: “Socialist en 
dorpsman Jan “Obas”de Boer uit Warga overleden”.  
Hy waard 75 jier en kaam yn Warstiens te hôf. Fierder 
stie yn ‘e krante: “In Warga en omgeving stond hij 
bekend als iemand die zich enorm voor de 
gemeenschap heeft ingespannen”. 
En dan wurde dy aktifiteiten allegear neamd. Hy hat 
ek hiel wat ôfskreaun, net allinne yn ‘e Havensbank, 
mar ek yn Frysk en Frij, Het Volk en yn it blêd fan 
Kooperaasje Excelsior. 
 
Doe’t hy sels fanwege syn sykte net mear skriuwe 
koe, hat hy syn soan Kees frege in gedicht te 
skriuwen mei as titel: “Ofskie fan Wergea”. It hat yn 
de Havensbank stien by it stikje: Neitins. 
By my rûgele lêstendeis út syn skreaune boek 
“Krabbels van een landarbeider” in oar gedicht fan 
him. 
Dat hat net yn ‘e Havensbank stien. Ik wit ek net 
mear as it wol oanbean is oan de redaksje. Ik siet doe 
sels yn ‘e redaksje en ik wit wol seker dat dit gedicht 
ek net yn ‘e Havensbank te lâne kommem wie. 
It wie te polityk fan ynhâld fûnen guon fan ús. Wy 
woenen beslist gjin spul ha mei wa dan ek. It lei yn dy 
tiid och sa gefûlich. 
It gedicht giet oer in staking by de Frico yn Wergea. 
Jan de Boer skreaun it 4 maart, dus sa’n trije wiken 
foar syn ferstjerren. 
 
It no ôf te drukken jout grif gjin argewaasje mear. As 
der noch wol ien libbet yn Wergea dy’t ta de stakers 
hearde stiet te besjen. De boeren dy’t doe poerrazend 
wiene, dêrfan sille de measten har no ek net mear 
drok meitsje kinne. 
 
Ut nijssgjirrigens ha ik ris neigien by hoefolle boeren, 
lytse en grutte, doe kij op stâl stiene. Der wiene doe 
sa’n 55 plakken mei in groppe. As ik goed teld ha, 
Warstiens en Eagum der ek by, no noch sa’n 20. 
 
De sawat 10 ko-melkerijen soene no ek net mear in 
bestean by inoar wrotte kinne. It Wibren Jeltsje, Auke 
Bauk en Albert Ettsje folk moasten no ris sjen hokke 
grutte kloften fee no om ús doarpen gersfrettendewei 
molke meitsje. 
 
It gedicht: 
 
De Frico plat: De rop giet troch de buorren 
’t Is alles leech en stil dêr efter ’t hege stek 
Gjin tank, gjin bus, neat wurdt in hân oan setten 
Hwa joech ’t befel, hwa hâldt dy hân tobek? 
De Frico plat: Sa sei de fakbounsstimme 
En ’t folk fan Marten Arends wist syn plak 
Hjoed is’t de dei fan it wurd, fan rjocht en frijdom 
Moarn kriget it wurk folop syn gerak. 
De Frico plat! It regear mei al syn flaeijen 
Fan ja en né, dan wer in stap tobek 
Wol mei de arbeiders no net mear prate 
Meitsje in wet en dan is’t: hâldt jim bek! 

 
De Frico plat: Yn oarder bêste maten 
Jim hâlde Wergea’s namme hjirmei heech 
Nou steanbliuwe: Dit is de ynset noch mar 
En tink der om, de takomst wurdt noch dreech 
De Frico plat: Ik kin der net oan meidwaen 
Noch efkes en dan gean ik by jim wei 
Mar út myn sike lea komt dit wurd noch fan herte 
Tank, Fricofolk, foar dizze moaije dei! 
 
As dit stikje noch te bot oankomt neffens myn 
opfolgers, dan is der dus mar ien dy’t dat wit!   

 

 Sybren v.d. Vlugt 

 
 

Salonorkest Sinnema: van licht-
klassiek tot Iers en pop! 
 

Bidler in Wergea op zondag 19 april 2015  
Tijd: 15.00 uur  

  

Salonorkest Sinnema speelt deze middag 
musicalmelodieën, karakterstukjes, jazz/dansmuziek 
en licht klassieke werken, maar ook bewerkingen van 
popmuziek. 
 
Tijdens de repetities legt onze dirigente Nynke 
Jaarsma de accenten op het samenspel en de 
klankkleur. Haar muzikale aanwijzingen zorgen ervoor 
dat we elke woensdagavond (repetitieavond) genieten 
van het met elkaar musiceren. Met deze dirigente 
heeft het orkest gekozen voor ambitie. Niet 
achterover leunen en een eenvoudiger repertoire 
kiezen, maar juist zorgen voor muziek die de leden 
uitdaagt om te studeren zodat het steeds mooier gaat 
klinken. Elke maand verzorgt het orkest één of meer 
optredens (zie agenda op onze website: 
www.salonorkestsinnema.nl) waarbij het streven 
is de aanwezigen een mooie middag of avond te 
bezorgen, waarvan men nog lang kan nagenieten.  
  

 
Foto genomen tijdens ons concert in Yn ‘e Mande te 

Tytsjerk op 30 november 2014. 

  

Deze middag spelen we eveneens Rondane, een stuk 
dat door één van de orkestleden (Truus de Vries) is 
gecomponeerd. Rondane verwijst naar het nationale 
park in Noorwegen en neigt naar Ierse folkmuziek. 
Verder is zangeres Ineke Dijkstra samen met haar 
begeleider Kareem Payer van de partij. Ineke is in 
2011 afgestudeerd aan D’Drive Podiumkunsten. Ze 
zal samen met het orkest optreden en daarnaast een 
aantal nummers ten gehore brengen met haar 
gitarist. 
 
De entree is 10 Euro, incl. één consumptie 
(kinderen tot 12 jr. gratis)  
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WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

  

Jeften 
 
Wy kinne de ponge wer yn ‘e wyn opsmite. 
 
€   15,00: E.H. de B. 
€ 242,50: Pl. Belang Wergea 
€   27,50: C.H. en W.S.v H.T. 
€     2,50: J. en H.W.S.B.-N. 
€     5,00: L.M.M. 

 

Ha SZDRNZLL freonen! 
 
Febrewaris wie in grut súkses foar ús moaie 
soos! Snein 8 febrewaris hiene wy de band 
‘Three Card Trick’ út Scotland yn ús sooske. 
Dizze band soarge foar in goeie sfeer en it wie 
dan ek tige gesellich! 
 
It wykein fan 20, 21 en 22 febrewaris wie ús 
wolbekende ‘Caribbean wiekein’. As jo dizze 
dagen de jeugd yn jurkjes en koarte broeken 
sjoen ha, dan wiene se fêst ûnderweis nei de 
jeugdsoos! Mei de kachel op 30 graden en 
acht kub sân, wie it krekt in koarte 
simmerfakansje! Mei freeds ‘Cocktail Night’, 
sneons de 'Caribbean disco show' mei DJ 
Danio Crespo en snein ít tradisjonele 'Jeu de 
Soos’ sjogge wy werom op in fantastisch 
wykein! 
 
What’s next? 
SZDRNZLL 45 JIER! Jazeker, ús moaie 
Wergeaster soos bestiet dit jier alwer 45 jier 
en dit wolle wy dan ek grut fiere!  
Freed 20 maart is der  in reüny foar alle 
âld bestjoersleden en oanhang, dit sil plak 
fine yn de soos sels. Hjirfoar binne 
ynmiddels de útnoegingen ferstjoerd. 
 
Sneon 21 maart hawwe wy fanôf 21:00 oere 
grut feest yn de 
Bidler mei de  band 'The Weekend Warriors'.  
Snein 22 maart slúte wy ôf mei om 17:00 
oere in 'trip to the 90’s’ yn de soos. 
 
Wy hawwe der sin yn! Foar mear informaasje: 
jubileum.szdrnzll.nl. 
 
Dêrneist hawwe wy sneon 4 april  ‘Carnaval’. 
Lûk jimme leukste outfit oan en kom gesellich 
dûnsjen yn de soos! 
 
See you! 
 
It SZDRNZLL bestjoer 

 

Snypsnaar 
 
2 jeugdige D2 pupillen van VV Warga, Brent 
Koster en Thomas van Wieren, beleefden op 
zondag 8 februari de dag van hun nog prille leven 
Beide 11 jarigen, lid van de Kidsclub van 
Sportclub Cambuur waren aangewezen als 
mascotte voor de Cambuurspelers in de wedstrijd 
tegen Feyenoord in Rotterdam. 
 
Een onvergetelijk gebeuren voor de beide 
jongens. Door de vrij nauwe uitgang naar het 
fameuze luik, waarna een orkaan van geluid over 
hen nederdaalde. Eigenlijk was er maar één 
domper na afloop: Feyenoord won met 2-1. 
Toch besloten ze vooreerst maar Cambuur-
supporter te blijven. 

Muziekmiddag 
met Jazz, Funk en Pop 
in Dorpshuis Ien en Mien 
in Goutum 
  
  
Zondagmiddag 29 maart a.s. treedt Big Band Two 
Towers Collective op in het dorpshuis van Goutum. 
 
Ze spelen een mix van swingende jazz, groovende 
pop en opzwepende latin. 
Op deze zondagmiddag wordt de band aangevuld 
met een aantal talentvolle vocalisten. 
 
Aanvang: 17.00 uur, de zaal is geopend vanaf 16.45 
uur.  Entree: € 4,50 
 
Tot dan!  
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Reünie Wigle’s wolhandel op 14 
maart 2015 in het Doarpshûs 
 
Skietlokken, harich, skurft, in krat bier en sloffe 
Bastognekoeken. Allemaal termen die de Wergeasters 
en Wartensters erg bekend in de oren zullen klinken. 
Het is allemaal onlosmakelijk verbonden met de start 
van een glansrijk werkzaam leven in de wol bij Wigle 
Vriesinga. Tussen 1973 en begin 2000 was Wigle 
Vriesinga degene die ervoor zorgde dat de jeugd een 
bijbaan had zodat men geld had om naar de 
Treemter, het Vat ’69 of een merke in de omkriten te 
gaan.  
 
15 jaar na het einde van Wigle’s wolhandel is het 
hoog tijd om eens een reünie te houden voor iedereen 
die tussen 1973 en 2000 bij Wigle heeft gewerkt. 
Deze reünie vindt plaats op zaterdag 14 maart 2015 
vanaf 17 uur in het Doarpshûs in Wergea.  
 

  

De kosten voor de reünie bedragen € 50,00 p.p.  
 
Voor it bedrag krijg je: ontvangst met koffie en 
Bastognekoek, de hele avond onbeperkt 
drinken, een copieus buffet, hapjes, een DJ en 
natuurlijk een onvergetelijk gezellige avond! 
Blijft er nog geld over dan gaat dit naar de 
Hersenstichting.  
 
Als je wilt deelnemen dan maak je dit bedrag 
over op NL84 INGB 000316 8177 t.n.v. E. de 
Vlas, Wergea, onder vermelding van je voor- en 
achternaam en reünie. Opgeven kan tot en met 
4 maart 2015.  
 
Graag tot de 14e maart! 
 
Adri Boermans, Emiel de Vlas André Wassenaar 
en Jelle Wobbes 
 
PS. Ken je nog mensen die bij Wigle hebben 
gewerkt en nog niet van deze reünie weten, 
zegt het voort! 

Iepenbiere repetysje fan FETERANEN op 11 maart 
 
 
De doarpsgenoaten en regisseurs Jos Thie en Theo Smedes repetearje op dit stuit tegearre mei Freark Smink 
en Joop Wittermans oan de foarstelling Feteranen; de nije produksje fan Pier21, bekend fan De Emigrant. De 
lêste repetysjes fine plak yn De Bidler fan 5 o/m 11 maart en we wolle dizze rige graach ôfslute mei in 
iepenbiere repetysje wêr’t we de foarstelling foar it earst sjen litte oan publyk en fansels nijsgjirrich binne nei 
de reaksjes. By dizze wolle we dan ek de ynwenners fan Wergea útnoegje om by dizze iepenbiere repetysje 
fan Feteranen oanwêzich te wêzen. Dit sil plakfine op woansdei 11 maart om 20.00. Stjoer in mailtsje nei 
j.tadema@chello.nl as middels it kontaktformulier op de site fan de Bidler foar it reservearjen fan kaarten. De 
kaarten kostje € 5,- it stik. 
 
Feteranen fertelt it ferhaal fan twa âlde feteranen 
dy altyd fochten ha foar de frijheid fan Fryslân. 
Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat 
dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar 
de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne 
sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch? 
De twa Fryske aktearkanonnen Freark Smink en 
Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze 
foarstelling dêr’t hilariteit en brekberheid, en herkenberheid 
en oerdriuwing elkoar ôfwikselje. Feteranen is skreaun troch 
Bouke Oldenhof en wurdt regissearre troch Jos Thie. 
 
Feteranen is de twadde produksje fan Stichting Pier21 en giet 
op 21 maart yn De Lawei yn premjêre. Foar mear ynformaasje 
oer Feteranen as Pier21, sjoch op www.pier21.nl 
 
 
Jos Thie  
Theo Smedes  
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Graag nodigen wij onze leden uit voor de jaarlijkse 
voorjaarsvergadering op woensdag 1 april om 20.00 
uur in Us Doarpshûs. 
Voorjaarsvergadering kv ’t Oosten 
Datum: woensdag 1 april 2014 
Plaats: Us Doarpshûs Wergea 
Tijd: 20.00 uur 
 
A G E N D A: 
 
1 – Opening en mededelingen 
2 – Ingekomen stukken  
3 – Agenda/activiteiten 2015 
4 – Notulen voorjaarvergadering 1 april 2014 
5 – Jaarverslag 2014 
6 – Financieel verslag 2014 
7 – Verslag kascommissie en benoeming 
8 -  Begroting 2015 
9 -  Is er nog toekomst voor de Merkepartij? 
 
Pauze 
 
10 – Bestuurssamenstelling:  
       Nieuw bestuurslid Daniël Van Dalen 
11 –Samenstelling begeleidingscommissie 
12 –Rondvraag 
13 –Sluiting 
 

 
Sportquiz 
VV Warga 

 
Na weken van intensieve 
voorbereiding was het op 
zaterdag 7 februari zover, 
de eerste Wergeaster 
sportquiz werd gehouden in 
de kantine van de VV Warga. 
 
Onder leiding van de quizmasters Hylke Tholen en 
Emiel de Vlas werden 14 koppels flink aan de tand 
gevoeld. Alle vragen werden ingeleid met 
legendarische sportbeelden en fragmenten. Van alles 
kwam voorbij, van Theo Koomen tot Pieter van den 
Hoogenband en van Mohammed Ali tot Epke 
Zonderland. 
 
Liefst 14 koppels hadden zich opgegeven zodat 
iedereen aan de showrondes kon meedoen. Van de 
twee showrondes plaatsten zich in totaal zes koppels 
voor de finale. De koppels Koen Wielinga/Atze 
Boersma en de gebroeders Peter en Jan Sinnema 
eindigden in de finale precies gelijk zodat de totale 
afstand van de Tour de France de beslissing moest 
brengen, Koen en Atze zaten er het dichtst bij zodat 
zij de wisselbeker één jaar lang op de 
schoorsteenmantel mogen hebben.  
 

Ook werden er twee zelfgeschreven columns 
voorgelezen door onze eigen Nico Dijkshoorn, de 
onvolprezen Wiebe Sinnema. Deze columns willen wij 
niemand onthouden vandaar dat ze op veler verzoek 
hieronder te lezen zijn. 
 
Column 1: 
Oer fuotbal…… 
   
Einliks bin ik hjir fan ‘e jûn net teplak,  tusken al dy 
fuotballers, keatsers en tennissers. Wa’t my rinnen 
sjocht tinkt fuort net oan in atleet dy’t ea de 
marathon fan New York nei syn  hân  setten hat. En 
dochs ha ik wol oan sport dien: skutjasse en biljerte. 
Indoor sporten, it kaam net op ‘e  lea oan, mar  jo 
sieten of stienen teminsten smûk en krigen jo al 
ûnferwachts toarst dan wie dêr de bierkraan ûnder  
rjochtstreeks  hânberik. 
  
Slute ik my no hielendal ôf foar de outdoor sporten? 
Mar nee. Fanôf myn 13e waard ik in fervent 
fuotbalsupporter. De direkte oanlieding wie de finale 
fan it wrâldkampioenskip yn 1958 tusken Zweden en 
Brazilie. Pelé, Didi en consorten boarten mei harren 
tsjinstanners, dûnsen de samba, fergeaten net te 
scoren en waarden wrâldkampioen. In pear jier letter 
rekke ik yn de betsjoening fan Benfica, mei 
stjerspilers as Eusebio en Coluna. 
  
Doe waard it tiid om myn favorite clubs tichter by hûs 
te sykjen.  Dêr hoegde ik net lang by nei te tinken. Ik 
hâldt nammentlik fan moai, technisch, fersoarge 
fuotbal en dan kamen al gau   Ajax, Cambuur 
en…..Warga 1 boppe driuwen. Grut wie dan ek myn 
freugde doe’t ik sa mar fan myn baas in jer of 6, 7 
foar myn wurk nei Amsterdam mocht. Begjin jierren 
njoggentich, Ajax spile doe noch yn de Meer. 
Se hiene in moai elftal mei Jari Litmanen, Stefan 
Petterson en letter Patrick Kluivert as grutte 
gangmakers. Mar Cambuur wie tichterby, al wie dat 
nei myn Ajax tiid soms wol wat behelpen. Jierrenlang 
ha wy ús dêr oan it Cambuurplein fermakke: neef 
Yde, Floris S. en ik. Floris S. hat him letter hielendal 
werom lutsen op it skutjassen mei culinaire 
fersnaperingen, in favorite indoorsport by de VV 
Warga  en sa’n bytsje it einstasjon fan Wergeasters 
op leeftyd. 
  
Yn de mid-fyftiger jierren hie Wergea in poerbêst 
earste alvetal. Se spilen doe ôfwikseljend yn de 
4e klas KNVB en de earste klasse FVB, de Friesche 
Voetbalbond. Guon spilers sjoch ik noch foar my: 
Rinze Tuinstra, de Wergeaster Coen Moulijn op ‘e 
linksbûten, Libbe Mud dy’t net by de penaltytstip wei 
te brânen wie, foarstoppers en keepers negere en 
somtiden ek noch scoorde, it leafst mei de hân. De 
stilist Jan Toering,  dy’t nei ôfrin skjinner fan it fjild 
stapte as dat hy der opgien wie, Piet Zwart, dy’t 
ôfhinkelik fan it wedstriidbyld, sawol stopperspil, half, 
as weromlutsen middenvoor spylje koe. En lit ik 
‘workhorse’Johannes Ees Terpstra dochs net ferjitte. 
Troch syn iver en ynset koene de oaren útblinke. Syn 
beide soannen, Edward en André hawwe letter ek 
jierrenlang fan grutte betsjutting west foar de VV 
Warga, hoewol dy leste, André, ek al yn it 
skutjascircuit signalearre wordt. In feech teken… 
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februari 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

In de maanden februari en maart krijgt u 
vanaf knippen of een andere behandeling 

een lootje, 
u kunt hiermee een mooi schilderij winnen 

eind maart word de winnaar bekend gemaakt 



 

Mar frjemd genôch gie in tiid lang  myn measte niget 
net út nei de fuotballers, mar nei de Wergeaster 
grinsrjochter. Klaaid yn stemmich swart, mei in FVB 
embleem op it jack en in koarte broek oan dy’t hast 
oer de knibbels foel, spurte hy 2 kear trije kertier as 
in ieneagige hûn lâns de sydline. Wy hienen hjir te 
krijen mei Pieter Boonstra.. Hy wenne mei syn frou 
Froukje yn it hûs wat no troch de bakkerswinkel fan 
Teye de Boer opslokt is. Hy prate wâldsk en koe it 
moai sizze. It wie net allegear wier wat hy sei, mar 
moai lige hat ek sa syn sjarmes. ‘Ik ha ris mei Abe 
Lenstra fuotballe’, sei hy en naam  de lêste slok út de 
romer mei Beerenburch, ‘mar wat foel Abe my doe ôf. 
Trije kear ha ik him allinne foar de goal set, mar hy 
reageerde net iens. Doe ha ik him fierders yn de 
wedstriid mar oerslein’. Pieter is sa’n 2 jier ferlyn op 
hege leeftyd ferstoarn, ik mien yn Ryptsjerk. In 
kleurryk persoan wêr’t wy spitigernôch noch mar in 
bytsje fan hawwe. 
  
Dan komme de mid-sântiger jierren. John Bamboe 
en Jan Veenstra bestrike it middenfjild fan Wergea. En 
hoe. Jan is krekt wer werom fan in koart aventoer by 
Cambuur en fielt him by Wergea wer thús as in fisk yn 
it wetter. Mocht der oait nochris in ferkiezing komme 
fan de bêste fuotballer aller tiden, fan Wergea dan wol 
te ferstean, dan meie Jan en John op de shortlist 
seker net ûntbrekke. Dit twatal waard faak oanfuld 
mei Jitze Tadema waans verbale lieders kwaliteiten 
suver gelike tred hâlden mei syn kwaliteiten as 
fuotballer. Ek op de shortlist. 
  
Goeie keepers hat Wergea einliks altyd hân: Jelte 
Schuurman, Ype Kerkstra, Bennie Elzinga, Meinie 
Fridsma, Douwe Bouma, Wiebe Baarsma, Klaas 
Hartstra, Piet Zijlstra, Simon Bergsma, Sieb de Jong 
en ‘last but not least’  Emiel de Vlas. 
Bynammen de lêste jierren waard dizze ûnder hannen 
nommen troch in keeperstrainer dêr’t sa’n bytsje alle 
topclubs om fochten ha. De ûnferjitlike Joop van 
Kammen beulde de balkearders ôf mei in oerwicht en 
in fanatisme dat sels de niisneamde de Vlas nederig 
die wat him opdroegen waard. En dat wol wat sizze. 
  
Komme wy by de hjoeddeiske fuotballers. Ta myn 
eigen skande moat ik bekenne dat ik de leste pear jier 
mar inkeld op it fuotbalfjild kom. Dan is it wer te kâld, 
te droech, te wiet of te waarm,  mar it leit fansels nea 
oan mysels. Wat ik der sa no en dan sels fan sjoen 
ha, of fan hearren en sizzen, is, dat Wergea 1 in kreas 
alvetal hat. Nim no sa’n Robbert Kooistra. As sintrale 
ferdiediger hat hy der soms wol in giele kaart foar oer 
at dy bal mar net yn ‘e goal komt. Prima ynstelling. 
En dan de broerkes Wielinga. Harren talinten hawwe 
se grif fan heit Henk meikrige.  Arjen is de 
hurdwurkjende assistent fan Robbert, en hat ek 
deselde ynset. Koen mei him graach útleve yn 
ferfijnde patroanen en ôfstandsskoaten dy’t sa no en 
dan ek noch doel treffe. Grutte klasse dat hy sa’n 15 
jier ferlyn net op de ferlidingen fan gruttere klubs 
yngie en Wergea trou bleaun is. 
  
Ik ha my op glêd iis bejoen en ik wol hjir jûn, at it in 
bytsje kin, wer weikomme sûnder dat ik in pak op ‘e 
bealch krij. Dêrom: al dy fuotballers dy’t ik no net 
neamd ha binne likegoed, of miskien wol better as 
dyselden dy’t ik wol neamd ha.  
 

Want beide soarten hawwe en hiene mar ien doel foar 
eagen: fuotballe ta ‘meerdere eer en glorie’ fan de 93 
jierrige VV Warga. 

 
Column 2 
En nochris oer fuotbal… 
 
Wy bliuwe jûn mar wat by it fuotbaljen, dat liket my 
wol sa goed ta. Bynammen yn it betelle fuotbal is 
klubleafde al hielendal ynruile tsjin euroleafde. 
 Jonkjes  fan  krapoan 8 jier  wurde troch jildbeluste 
heiten en memmen oanbean op Varkenoord, 
Herdgang, of  de Toekomst, yn de meastal ijdele hoop 
dat Fred Rutten, Philip Cocu en Frank de Boer yn 
harren dy grutte stjerren sjogge dy’t se der sels yn 
sjogge. Want dan begjint it al nei in protte jild te 
rûken, kin heit in part fan de hypotheek ôflosse en 
mem kin in pear kear faker nei de kapper. 
Is soks slim? Oer it algemien: ja. Want hoefolle fan dy 
oer it hynder tilde baaskes meitsje de grutte beloften 
wier? In inkeling. De measten heakje frustearre ôf en 
sykje harren heil by in amateurklub wêr’t se harren 
dan as in mispleatste vedette gedrage. Heit bliuwt 
mei de ôflossing fan de hypotheek sitten en mem 
docht in loopke minder nei Francien en Jikke. 
  
Wat my de leste jierren gâns fernuvere wie, dat der 
hielendal gjin opposysje kaam  tsjin dy idioat  hege 
salarissen fan de topspilers en de belachelijke 
transfersommen fan dyselde fuotballers. Wy rûnen 
gear tsjin banken, directeuren, politici en hege 
amtners. Jildwolven waarden se neamd, en terjochte. 
Mar wêr bleaunen de protesten tsjin dy lang net 
transparante fuotbal wrâld? Of tochten jimme miskien 
dat Lionel Messi, mei syn beskieden salaris, syn 
krystpakket oan de voedselbank fan Barcelona 
skonken hat? 
  
Jild, jild, jild. Guon Ingelske topclubs binne alhiel 
ôfhinklik fan de nukken fan harren, meast Aziatische, 
jildsjitters. Arsenal moast sels har beroemde, 
sfearfolle stadion Highbury ferlitte en spilet no yn it 
Emirates Stadion, in pear hûndert meter fierderop.De 
namme seit it al. Modern, foldocht oan alle easken, 
der kinne folle mear minsken yn, mar sfearfol? 
Nederlân wol fansels net efter bliuwe.  Vitesse, mei de 
sympatike trainer Peter Bosz, hy eaget as in in 
psychotherapeut, is al in pear jier it filiaal fan 
Chelsea. Passanten komme en gean yn ‘e Gelredome. 
De bining tusken spilers en supporters is fuort, en dat 
is dochs de koark wêr’t yn it fuotbal in soad op driuwt. 
Ofrûne wike stie der noch in  fermakelijk stikje yn de 
Volkskrant. De nije eigenaar, jildsjitter, hoofdsponsor 
of hoe wy it mar neame wolle fan Ado Den Haag, 
mijnheer Wang út China, woe in loopke mei traine. 
Doe’t trainer Henk Fräser frege waard of 
bûtensteandeers tagong hiene ta de geheimen fan syn 
traingsmethoden, antwurde dizze: ‘Het ging hier 
slechts om een uitloop training. Bij een technische-of 
tactische training had ik dit niet toegstaan’. Oer in jier 
prate wy wer mei Henk Fräser. Dan docht bliken dat 
mynhear Wang net allinne oan in ‘uitlooptraining’ mei 
docht, mar  ek de opstelling mei bepaalt, de 
wikselspilers oanstelt en de hichte fan de wedstryd 
bonus fêststelt. 
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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 



Is de kâns no grut dat de de VV Warga hjoed as 
moarn annexeerd wurdt
dan de lekkens útdielen giet, it bestjoer dien jout en 
de frijwilligers de laan útstjoert? Dy kans is ferrekte 
lyts, sterker, dy kans is allinne mar
Wêrom? Om’t yn Wergea fuotballers húzje mei de 
goeie mentaliteit, dy’t harren net gek meitsje litte 
troch in pear onnoazele sinten fan in oliesheik of in
stienrike sakenman. Hjir yn Wergea hâlde wy fêst oan 
de oarspronkelike betsjutting fan it wurd amateur, 
wat noch altyd ‘liehebber’ betsjut. En dat hoecht om 
my lang net altyd op it fuotballen te slaan.
 
Prachtige literaire hoogstandjes, welke in onze ogen 
het hoogtepunt van de avond waren. Volgend jaar 
wordt de sportquiz zeker weer georganiseerd en wij 
reken dan op nog meer deelname!
 
De activiteitencommissie van
 

 
 
 
 
Turnen Heren 
 
Op 17 januari waren de eerste wedstrijden van 
Noord-Nederland. Damian Westerhof en Simon 
Deelstra deden mee aan deze wedstrijden in niveau 9, 
vierde divisie. Het is altijd weer spannend omdat je 
het hele jaar hebt getraind voor de wedstrijden. 
 
De jongens begonnen op het onderdeel sprong waar 
zij beide hele mooie sprongen maakten. Het viel 
meteen op dat de jongens erg strak en netjes 
turnden. Op olympische volgorde gingen de jongens 
door naar de volgende onderdelen waar ook erg 
netjes werd geturnd. Al snel
jongens bovenin het eindklassement zouden eindigen. 
Je weet alleen niet op welk plek en daardoor bleef het 
tot de laatste moment spannend. Damian werd 5
Simon werd 2e van Noord
hebben nog 2 wedstrijden. De ee
drie wedstrijden plaatsen zich voor de Nederlandse 
Kampioenschappen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Deelstra 
 
Op zaterdag 7 februari mochten Siemen Risselada, 
Marijn Blanken en Björn Bakker turnen. Deze jongens 
turnen landelijk niveau 11, derde divisie. Voor deze 
wedstrijden moesten we naar Tilburg. Er werd 
zaterdag ijzel verwacht. Zaterdagochtend vertrokken 
we om 17.30 uur richting Tilburg. Opdat moment was 
het gelukkig niet glad, het miezerde alleen maar een 
beetje.  
 

Is de kâns no grut dat de de VV Warga hjoed as 
t troch in jildmagnaat dy’t hjir 
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door naar de volgende onderdelen waar ook erg 
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van Noord-Nederland. De jongens 
hebben nog 2 wedstrijden. De eerste 5 turners van de 
drie wedstrijden plaatsen zich voor de Nederlandse 

Op zaterdag 7 februari mochten Siemen Risselada, 
Marijn Blanken en Björn Bakker turnen. Deze jongens 
turnen landelijk niveau 11, derde divisie. Voor deze 
wedstrijden moesten we naar Tilburg. Er werd 
zaterdag ijzel verwacht. Zaterdagochtend vertrokken 

17.30 uur richting Tilburg. Opdat moment was 
het gelukkig niet glad, het miezerde alleen maar een 

Damian Westerhof 

Aangekomen in Tilburg mochten de jongens na de 
opmars en warming-up los. De jongens begonnen bij 
het onderdeel rek.  Hier werd goed geturnd, de jur
liet dit ook blijken door de hoge waarderingen die ze 
gaven. De jongens waren relaxt en bleven ook bij de 
andere toestellen goed turnen. 
 
Om zich te kwalificeren voor de kwartfinale moesten 
de jongens eindigen bij de beste 72 van de 108 
turners. Björn werd 27ste , Marijn werd 24
Siemen werd 3e .  Alle drie jongens hebben zich weten 
te kwalificeren voor de kwartfinale dat wordt 
gehouden op 7 maart a.s. in Volendam. Met een 
tevreden gevoel reden we terug naar Friesland waar 
het een chaos was door gladheid!
 
Gregor Martes 

 

Vlnr. Siemen, Marijn en Björn

Uitnodiging voor de 
wandeltocht “Strooi en Bloei”

op zondag 26 april 2015
 
Een verzorgde , verrassende wandeltocht, 
georganiseerd door de kerken van Wergea, 
Warten en Wirdum! 
Aanvang in de BIDLER te Wergea. 
 
De tocht is voor alle wandelaars, die 8 (max 
14) kilometer kunnen wandelen en voor 
fietsers, die soms even geduld moeten hebben 
om te wachten op de wandelaars. Een 
ontmoeting in de voorjaarslucht met 
verrassende activiteiten.
 
Verzamelen : tussen 11.00 uur en 11.30 uu
Start: 12.00 uur. 
Aankomst met nazit tussen 15.00 uur en 
17.00 uur in de Bidler. 
 
Kosten voor de tocht (inclusief eten, drinken 
en verwennerij) € 7,00. 
 
Aanmelden kan tot 21 april 2015 via website 
www.wartengahe.nl   
(Op deze site staat steeds de laatste 
aanvullende informatie) 

 

 

Aangekomen in Tilburg mochten de jongens na de 
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  Valentijn schutjaspartij voor Gerard en Jurjen 

 
Op  Valentijnsdag stond de 5e schutjaspartij ( de Valentijnspartij ) van dit seizoen op het programma. Deze 
keer wat minder deelname, want we hadden wat concurrentie van Halbertsma of had Halbertsma concurrentie 
van de schutjassers ? Wie zal het zeggen!!!!   Leuk deze avond was verder dat we ook weer een nieuw koppel 
konden begroeten: Wietze en Betty Ypma. Op deze avond werd er in twee poules gekaart met daarna de 
finales. Iedereen kon zodoende drie of vier keer kaarten. Opvallende winnaars van deze partij waren toch wel 
Gerard en Jurjen. Al 20 jaar een koppel met het kaarten, maar nog nooit de 1e prijs. Daar kwam dus eindelijk 
verandering in. Een geslaagde avond met de volgende prijswinnaars: 
 
1e  Gerard de Wolff en Jurjen Mulder 
2e  Ruurd Rijpstra en Tjibbe Hoogerhuis                              
3e  Auke van de Zweep en Hennie Spijkstra 
4e  Johannes Sinnema en Floris Sinnema 
5e  Rink Hoff en Wim Bethlehem 
6e  Hannie de Vries en Tryntsje Hoff 
7e  Haye de Haan en Henk Boxum 
8e  Gerrit Hollema en Hendrik Kooistra 
9e  Wietze Ypma en Betty Ypma 
 
WK schutjastitel in Wergea voor Tjalleberd 
Voor de 9e keer stond het WK schutjassen op het programma. Met 90 deelnemers zat de kantine, commissie- 
en bestuurskamer  van VV Warga helemaal vol. Voor de 3e keer stonden Andries Andree (32) en Bjintze Jan 
Hylkema (47) in de finale. Nu was het wel raak, want in een spannende finale versloegen ze Theo van de 
Woud en Fokke van de Veen met 15-12. Een zeer geslaagd WK en nu al wordt uitgekeken naar het 10 jarig 
jubileum op 23 januari 2016. Volledige uitslag: 
 
Hoofd: 
1e  Andries Andree, Tjalleberd en Bjintze Jan Hylkema, Tjalleberd 
2e  Theo van de Woud, Tzum en Fokke van de Veen, Tzum 
3e  Willem Hemstra, Weidum en Aant de Haan, Wirdum 
 
Troost: 
1e  Ruurd Rijpstra, Wergea en Johannes Postmus, Wergea 
2e  Haye de Haan, Wergea en Jettie Wissmann, Wergea 
3e  Wesley Bouwmeester, Warten en Jordi de Jong, Luinjeberd 
 
Poedel: 
1e  Auke van de Zweep, Wergea en Frans Feenstra, Wergea 
2e  Rink Hoff, Wergea en Wim Bethlehem, Wergea 
3e  Sietske de Jong, Idaerd en Sietse Keizer, Idaerd 
 
De laatste schutjaspartij de zgn. Hollandse Avond is op zaterdag 21 maart. Belangstellenden die ook 
zes keer per seizoen, per mail, het speciale schutjasbulletin van de schutjasvereniging willen ontvangen 
kunnen dit doorgeven aan: sinnemazwart@upcmail.nl   In dit bulletin de uitslagen, foto’s, verslagen en de 
bekende “wist u datjes”. 
 
Onze site: www.schutjasverenigingwarga.nl en verder zijn we ook op facebook te volgen. 
 
Namens schutjasvereniging VV Warga, 
Secretaris  Floris Sinnema 
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Alternative Alvestêdetocht 2015 
 
Wat as der al jierren te min winter is foar moaie 
tochten sa as it ultime: de Alvestêdetocht…. 
Dan geane je op syk nei alternativen, de alternative 
Alvestêdetocht. 
AB Vakwerk (boerehelp) organisearre in reis nei de 
Weissensee yn Eastenryk, in mar op 900 m hichte. 
Ein novimber ha wy ús, Jelle Stienstra, Pieter 
Kalsbeek en Jan Teade Kooistra, opjûn foar dit reiske. 
Dan moat der ek traind wurde, de earste jûn op Thialf 
moasten we bot wenne oan it iis en de rûntsjes, der 
komme in protte trainde riders die mei gong 
omgiselje. Je wurde der suver dwyl fan yn ‘e holle. 
Nei in oere fielden we de boppe fuotten al aardich en 
binne we mar yn it brún kafee fan Thialf sitten gien. 
Doe koenen we yn elts gefal mei de besten mei…. 
Wy hawwe sa’n 10 kear nei Thialf ta west en nei in 
kear as 8 fregen Yep Kramer en Klaziena Seinstra al 
as se by ús oan ‘e stamtafel sitte mochten. De 
trainingstiid foar de tocht wie net langer, dêr moasten 
we it mei dwaan…. 
 
Tiisdei 27 jannewaris om 4 oere moarns binne we nei 
Eastenryk set. TomTom hoege we net mei want Pieter 
Kalsbeek kin de diken út ’e holle. 
Nei goed 12 oeren en 1250 km binne we te plak. In 
alderaardichste gastfrou yn Eastenrykse kleandracht 
(in rok en sa’n boppestik mei fan dy toutsjes…. Jimme 
witte wol….) set ús al gau in ‘grosse Bier’ foar. Hjir 
wiene we oan ta. 
Woansdei wie it prachtich wintersportwaar, de redens 
ûnder en ride op de Weissensee. Ride tusken grutte 
bergen dat is wol wat oars as tusken reit en 
walbeskoeïng.  
Wylst we oan it riden wienen, koenen we tagelyk 
genietsje fan it Nederlânsk Kampioenskip op natoeriis 
fan de grutte marathonriders. 
Wat is dat moai. Om ridendewei dizze wedstryd fan 
tichtby te besjen. Gary Hekman waard Ned. 
Kampioen. Wat hie ik him dy dei graach wêze wold. 
We kamen ek twa Wergeasters tsjin. Adri Boermans 
en Bote Yntema, no út Grou. Se hienen de redens net 
oan mar kuierden oer it iis. ‘We ha juster de 
Alvestêdetocht riden, dus no mar efkes net ride’ 
seinen se. We fûnen it mar frjemd…. Sokke goede 
riders. 
By it iis op de Weisensee stiet in mânske feesttinte 
foar iten en drinken. Jûns is der muzyk, der hinget in 
moaie sfeer. Rûnom it iis is alle dagen in feestkapel, 
wat de Alfestêdesfear ta goede kaam, gesellich. 
Tongersdeis krigen we in clinic fan it AB Vakwerk 
team. AB sponsort dit jier foar it earst in team A-
riders marathon. It wie wer moai waar. We ha net 
safolle riden want freed moasten we 200 km. 
De jûns foar de tocht krije we echt de kriebels. De 
oare moarns sil it héve. 200 km…. Kinne we it wol en 
hoe sear sil it dwaan? 
Op 4 jannewaris 1997 is de lêste kear west dat we 
200 km riden ha en dat betsjut ek dat we 18 jier âlder 
binne en net folle mear sporte. Mei de Alvestêdetocht 
wienen we thús mei in frou dy ‘t soarget, no sitte je 
mei maten en in hiele ploech yn in hotel. We ha it der 
oer hân, hoe let moatte we jûn op bêd en hoefolle 
bier soe no ferstannich wêze? 3 bier like ús 
ferstannich, it is 5 bier wurden, ek dat ha we yn Thialf 
oefene ommers..... We leinen om 22.00 oere op bêd. 

Ik ha de redens noch ta knipeage..... As we it moarn 
mar helje. 
Freed 30 jannewaris 
Om 5:15 oere gongen we fan bêd ôf. Op dat stuit 
sneit it behoarlik, alle lagen oan en de skibril op. Yn it 
donker troch de snie nei de start. Dan binne we 
einliks los! Alle adrenaline sit hast yn ‘t redens. Net te 
hurd begjinne. Dy erfaring ha we al. Yn it begjin kinne 
de fuotten hurder as de holle. Letter sil it oarsom 
wêze.... 
We moatte 200 km, 16 rûntsjes fan 12,5 km. Nei 2 
rûntsjes sneit it sa bot dat de snieskowers it net oan 
kinne. Yn it iis sitte in protte skuorren, yn 14 dagen 
komme der sa’n 6 à 7 tûzend Nederlânners en wy 
sitte yn ‘e lêste fan de 3 alternative Alvestêdetochten 
dy ‘t ferrieden waarden. 
Doe’t troch de snie de skowers net mear te sjen 
wiene, krigen we bylden fan 1963. Der wiene in soad 
falpartijen, de riders folle lofts en rjochts om je hinne. 
Wy noch net en it liket komysk. Der binne riders by 
dy ‘t op ‘e kop yn ‘e grutte bulten skode snie dûke, we 
moatte der wol om laitsje. As wy dan ek in pear kear 
donderje dan wurdt it in earnstige saak. Us kraakbeen 
is net mear as dat fan in tweintiger. 
Troch de befêrzen, smolten snie krije we plaat iis op it 
boarst wat in Siberyske oanblik jout, it wurdt krekt 
echt. 
Nei goed 100 km.  hâld it op mei snijen, de baan 
wurdt skjinner sadat we better om de skuorren hinne 
ride kinne. By 150 km begjint it echt, dan is it gjin 
hobby mear, mar je binne te fier om der ek mar oan 
te tinken om op te hâlden. 
Foarôf ha we noch sein it moat leuk bliuwe as it net 
mear wol dan moatte je ferstannich wêze en ophâlde. 
Net ien fan ús trijen hat it yn ‘e plasse krigen om hjir 
ek mar oan te tinken, dêr wolle je net mei 
thúskomme. 
It thúsfront folget de tocht fia ynternet op de 
kompjoeter fia de sender dy’t wy om de foet ha. 
Nei 10 en in heale oere komme Jelle Stienstra en ik 
oan, Pieter Kalsbeek wie der doe al 3 kwartier. Wat in 
noflik gefoel, we kinne it noch! Jelle syn redens sieten 
sa noflik, se woenen him mar min fan ‘e fuotten ôf. 
De skuon wer oan en wat rinne dyn dan raar nei in dei 
riden... 
Jûns ha we yn de grutte feesttinte mei in foldien 
gefoel oan de grosse Bieren sitten. 
 
Sneons binne we nei hûs riden, 15 oeren yn ‘e auto 
mei files by München. We koenen tuskentroch mar 
krekt út  de auto komme en begrepen no ek werom 
Adri en Bote de dei nei de tocht net riden ha. Healwei 
Dútslân strompelden we in restaurant yn wêr oare 
Nederlanners seinen ‘Jullie zijn naar de Weissensee 
geweest zeker?’ 
We ha prachtige, gesellige dagen hân en we geane 
grif noch in kear en traine dan wat faker, want dat is 
ek moai. 
 
Jan Teade Kooistra 
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Het bestuur van de WWS en de Zeilcommissie kijkt terug op een prachtig zeilseizoen. Een 
met prachtige avonden. En daar hebben we gebruik van gemaakt! Vier avonden heerlijk (dames)zeilen. It 
Pikmar, de Wiide Ie, we konden zelfs een tochtje maken. Het was al snel duidelijk dat de dames de 
kneepjes van het zeilen onder de knie kr
Lekker actief zeilen en …… daarna even gezellig nazitten met een biertje of wijntje!
 
Voor je het weet staat de zomer al weer voor de deur. Reden genoeg alvast om na te denken om het 
zeilpak straks weer uit de kast te halen. Na opnieuw een daverend succes van het dameszeilen gaat de 
zeilcommissie dit voorjaar, speciaal voor de dames die de kneepjes van het zeilen (nog meer) onder de knie 
willen krijgen, opnieuw het dameszeilen organiseren. Dus k
hoe het moet en geniet van heerlijke zeil
 

 
Net als vorig jaar wordt op een 4 tal doordeweekse avonden in mei/juni gezeild in Polyvalken vanuit Grou. 
Carpoolen vanaf de haven in Wergea, gezamenlijk naar Grou, twee uurtjes zeilen onder begeleiding van 
ervaren instructeurs en weer retour naar Wergea. 
terras van het theehuis. Gezellig beren over de zeilervaringen. 
 
Het zou mooi zijn als we op relatief korte termijn (voor 1 mei 2015) weten welke dames aan dit gezellige, 
leerzame en laagdrempelige evenement willen deelnemen. 
De kosten voor 4 avonden bedragen voor leden 
afgerekend worden. Je kan je opgeven bij Albert Gerritsma of via 
Voor de laatste ontwikkelingen en nieuws kun je natuurlijk de site 
 

 

 

Dames zeilen

Het bestuur van de WWS en de Zeilcommissie kijkt terug op een prachtig zeilseizoen. Een 
met prachtige avonden. En daar hebben we gebruik van gemaakt! Vier avonden heerlijk (dames)zeilen. It 
Pikmar, de Wiide Ie, we konden zelfs een tochtje maken. Het was al snel duidelijk dat de dames de 
kneepjes van het zeilen onder de knie kregen. Rap overstag, een gijp en zelfs aanmeren werd een eitje! 
Lekker actief zeilen en …… daarna even gezellig nazitten met een biertje of wijntje!

Voor je het weet staat de zomer al weer voor de deur. Reden genoeg alvast om na te denken om het 
raks weer uit de kast te halen. Na opnieuw een daverend succes van het dameszeilen gaat de 

zeilcommissie dit voorjaar, speciaal voor de dames die de kneepjes van het zeilen (nog meer) onder de knie 
willen krijgen, opnieuw het dameszeilen organiseren. Dus k
hoe het moet en geniet van heerlijke zeil-avonden! 

                    

Net als vorig jaar wordt op een 4 tal doordeweekse avonden in mei/juni gezeild in Polyvalken vanuit Grou. 
Carpoolen vanaf de haven in Wergea, gezamenlijk naar Grou, twee uurtjes zeilen onder begeleiding van 
ervaren instructeurs en weer retour naar Wergea. Bij mooi weer doen we meestal nog een drankje op het 
terras van het theehuis. Gezellig beren over de zeilervaringen. 

Het zou mooi zijn als we op relatief korte termijn (voor 1 mei 2015) weten welke dames aan dit gezellige, 
leerzame en laagdrempelige evenement willen deelnemen. 
De kosten voor 4 avonden bedragen voor leden €60, niet leden betalen €70. Er kan per deelgenom
afgerekend worden. Je kan je opgeven bij Albert Gerritsma of via 
Voor de laatste ontwikkelingen en nieuws kun je natuurlijk de site 

Dames zeilen 

Het bestuur van de WWS en de Zeilcommissie kijkt terug op een prachtig zeilseizoen. Een 
met prachtige avonden. En daar hebben we gebruik van gemaakt! Vier avonden heerlijk (dames)zeilen. It 
Pikmar, de Wiide Ie, we konden zelfs een tochtje maken. Het was al snel duidelijk dat de dames de 

egen. Rap overstag, een gijp en zelfs aanmeren werd een eitje! 
Lekker actief zeilen en …… daarna even gezellig nazitten met een biertje of wijntje! 

Voor je het weet staat de zomer al weer voor de deur. Reden genoeg alvast om na te denken om het 
raks weer uit de kast te halen. Na opnieuw een daverend succes van het dameszeilen gaat de 

zeilcommissie dit voorjaar, speciaal voor de dames die de kneepjes van het zeilen (nog meer) onder de knie 
willen krijgen, opnieuw het dameszeilen organiseren. Dus kom op dames, meld je aan en laat de heren zien 

 

Net als vorig jaar wordt op een 4 tal doordeweekse avonden in mei/juni gezeild in Polyvalken vanuit Grou. 
Carpoolen vanaf de haven in Wergea, gezamenlijk naar Grou, twee uurtjes zeilen onder begeleiding van 

Bij mooi weer doen we meestal nog een drankje op het 
terras van het theehuis. Gezellig beren over de zeilervaringen.  

Het zou mooi zijn als we op relatief korte termijn (voor 1 mei 2015) weten welke dames aan dit gezellige, 
leerzame en laagdrempelige evenement willen deelnemen.  

€60, niet leden betalen €70. Er kan per deelgenom
afgerekend worden. Je kan je opgeven bij Albert Gerritsma of via penningmeester@wwswergea.nl
Voor de laatste ontwikkelingen en nieuws kun je natuurlijk de site www.wwswergea.nl in de gaten houden. 

 

 

Het bestuur van de WWS en de Zeilcommissie kijkt terug op een prachtig zeilseizoen. Een heerlijke zomer 
met prachtige avonden. En daar hebben we gebruik van gemaakt! Vier avonden heerlijk (dames)zeilen. It 
Pikmar, de Wiide Ie, we konden zelfs een tochtje maken. Het was al snel duidelijk dat de dames de 

egen. Rap overstag, een gijp en zelfs aanmeren werd een eitje! 

Voor je het weet staat de zomer al weer voor de deur. Reden genoeg alvast om na te denken om het 
raks weer uit de kast te halen. Na opnieuw een daverend succes van het dameszeilen gaat de 

zeilcommissie dit voorjaar, speciaal voor de dames die de kneepjes van het zeilen (nog meer) onder de knie 
om op dames, meld je aan en laat de heren zien 

 

Net als vorig jaar wordt op een 4 tal doordeweekse avonden in mei/juni gezeild in Polyvalken vanuit Grou. 
Carpoolen vanaf de haven in Wergea, gezamenlijk naar Grou, twee uurtjes zeilen onder begeleiding van 

Bij mooi weer doen we meestal nog een drankje op het 

Het zou mooi zijn als we op relatief korte termijn (voor 1 mei 2015) weten welke dames aan dit gezellige, 

€60, niet leden betalen €70. Er kan per deelgenomen avond 
penningmeester@wwswergea.nl. 

in de gaten houden.  
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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 
 

28-02-2015 Midwinterparty met Joeri Café Lands Welvaren 

Vanaf 21.00 uur 

04.03.2015 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

04.03.2015 KKW Tryater met "Thûsfront" De Bidler  

20.00 uur  

06.03.2015 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

06.03.2015 Filmcafé Bagdad Us Doarpshûs 

20.30 uur  

07.03.2015 Biljart toernooi B.C.Castelein Café Lands Welvaren 

09.03.2015 Schrijfavond Amnesty International Doopgezinde kerk "De Frissel"  

19.00 uur-20.00 uur  

09.03.2015 "Vrouwen van Nu" Waterlelie Warten  

19.45 uur  

10.03.2015 Dorpencompetitie biljarten B.C.Castelein-Tijnje Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

11.03.2015 Soos en meer Noorderbreedte "Schilderen" Us Doarpshûs 

14.00 uur  

11.03.2015 Jaarvergadering WWS Us Doarpshûs  

20.00 uur  

14.03.2015 Reünie Wigles Wolhandel Us Doarpshûs 

17.00 uur  

14.03.2015 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

14.03.2015 Donateursconcert "De Kriich" De Bidler  

20.00 uur  

17.03.2015 Jaarvergadering van "Us Doarpshûs" Us Doarpshûs  

19.30 uur  

19.03.2015 Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

20.03.2015 t/m 45-Jarig jubileum Jeugdsociëteit "SZDRNLL" SZDRNZLL  

22-03-2015. 

21.03.2015 Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

23.03.2015 Voorjaarsvergadering Pleatslik Belang Café Lands Welvaren 

20.00 uur  

24.03.2015 Biljarten mixtoernooi B.C.Castelein Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

25.03.2015 Soos en meer Noorderbreedte "Van Smaak Maaltijd" Us Doarpshûs  

12.30 uur  

28.03.2015 Concert Leeuwarder Accordeon Ensemble De Bidler  

20.00 uur  

29.03.2015 Bigband "Two Towers Collective" Doarpshûs Ien en Mien Goutum  

17.00 uur 

31.03.2015 Biljarten mixtoernooi B.C.Castelien Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

10.04.2015 - 11.04.2015  Ienakters jongerein "Halbertsma" De Bidler  

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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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 maart 2015 

 
St Martinusparochie 
Zo. 1 maart 10.00 uur VOM viering met wg. 
  Liturgie 
Zo. 8 maart 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 14 maart 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 22 maart 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 29 maart 10.00 uur Palmzondag, 
  euch. J. de Wolff  
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
1 mrt 09.30 uur  Warstiens dhr. T. de Jong 
8 mrt 09.30 uur  Warten da. A. Buizer 
15 mrt 09.30 uur  Warstiens ds. A. Terlouw 
22 mrt 09.30 uur  Warten da. J. van Doorn 
29 mrt 09.30 uur  Palmpasen da. A. Buizer 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
1 maart 10.00 uur Br. A. Dijkstra 
  Sneinsbrochje 
8 maart 10.00 uur Sneinskoallelieding 
 Bloemengroet/Kidkerk en Sneinskoalle 
15 maart 10.00 uur Ds. R. Akse 
22 maart 10.00 uur Br. H. Dijkstra 
29 maart 10.00 uur Zr. M. Prins, Palmzondag 
30 maart 19.30 uur Stille week 
31 maart 19.30 uur Stille week 
01 april 19.30 uur Stille week 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 1 maart 09.30 uur ds. C.A.D. v.d. Meulen 
  Heilig Avondmaal 
Zo. 8 maart 09.30 uur ds. P. Boomsma 
  Frysk 
Woe. 11 maart 19.30 uur ds. P. Boomsma 
 Bidstond voor gewas en arbeid 
Zo. 15 maart 09.30 uur ds. P. Boomsma 
Zo. 22 maart 09.30 uur ds. J. Mol 
Zo. 29 maart 11.00 uur ds. J.F. Kroon 
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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 
 
Februari 2015, 55e jaargang nr. 2.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Ypie Kerkstra-Pijl (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 27 maart 2015. 
 
Kopij uiterlijk woensdag 18 maart 2015 a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 

2015 
 
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 
 
September  woensdag 16 september vrijdag 25 september 
 
Oktober woensdag 21 oktober vrijdag 30 oktober 
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