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Goed ferhaal, lekker 
koart  

Carnaval yn april?  

Jawier it is wer sa 
fier!!  

Blown away by de 
Kriich!  

Wergea bliuwt read  

Strooi en Bloei  
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yard?  

It kin de master 
misse  

Lekker    tennisje! 
Rinne en dan pas 
klimme!  

Jeugdsoos SDRNZLL, de reünie  

Op freed 20 maart ’15 sette it 45-jierrige jubileum fan de Soos útein mei in jûn wêrop alle 
bestjoersleden fan dy 45 jier útnoege wiene.  

Sa’n 170 minsken wiene oanskreaun, sa’t foarsitter Rick Heida fertelde yn syn wolkoms wurds-
je. Mei in wolkoms-‘bubble’ yn’e hân stie it soosfolk skouder oan skouder, herinneringen op te 
heljen yn it eartiidse parochiehûs fan de Sint Martinusstjerke. DJ Piet Kloosterman fersoarge de 
musyk en rûn 7 oere waard it stamppot buffet iepene yn de tinte, dy’t foar dizze gelegenheid 
neist de soos delsetten wie. Om in oere as healwei njoggenen begong de band The Breezer 
Experience te spyljen en die de tinte ek wer fertuten.  

Foar de wat âldere earen wie dit wol noflik om’t it lûd hjir wat minder wie en koe men it 
nochris hawwe oer it begjin fan de soos. It finen fan in plak, de optredens fan bands en net 
te ferjitten de donateursjûnen mei artiesten lykas Sape-Styn, Jelmer en Jante, Sjoerd Tijsma 
mei Mondola, Jehannes en Jehannes, Jetse-Bauk en oaren. En de quizzen en musicals net te 
ferjitten.  

Ek de namme SDRNZLL is nochris taljochte. Neffens Rom Tijsma is de namme ûntstien troch 
blyn yn in boek letters oan te wizen en kamen dizze der út.  

In oar ferhaal fan Frans Langhout wol ik jim ek net ûnthâlde:  
“In sommige boeken over de biologie van de soorten staan szdrnzlltjes bekend als hele kleine eendagsvlieg-
jes die eens in de 23 jaar kunnen ontpoppen in slootjes die grenzen aan een kerkhof. Dat schijnt de meest 
ideale biotoop te zijn voor deze zeldzame wezentjes. In andere boeken over de biologie van de soorten wordt 
deze specifieke soortnaam ontkend en worden de diertjes beschouwd als verwant aan de gnob.  

Het laat onverlet dat wij(de toenmalige pioniers van de Jeugdsoos) op een avond in 1970 getuige waren van 
een onvergetelijk schouwspel van het ontpoppen en zien vliegen van deze kleine schimmen in het avondlicht 
als kleine boodschappers van samenwerking en saamhorigheid. Wij beseften toen niet dat wij aan de voor-
avond stonden van een beweging van vrijheid en onderdak en dat de naam SZDRNZLL al 45 jaar de tand 
des tijds heeft doorstaan.  

Het wachten is nu op 2016 wanneer de tweede ontpopping na de grondvesting van de Jeugdsoos plaats 

kan vinden. In 1993 was het nog even spannend omdat een plaatselijke agrariër het betreffende slootje had 

“gehekkeld” en we bang waren dat de uitvlieg van jonge szdrnzlltjes zou zijn verstoord.  

Gelukkig konden wij (een klein groepje beleavers van het eerste uur) wederom genieten van een majestu-
eus en tegelijkertijd ontroerend schouwspel in de avondschemering. Je ziet; een Szdrnzll is niet snel klein te 
krijgen.”  

Moaie ferhalen fan twa minsken fan it earste oere.  

In jeugdsoos dy’t al 45 jier bestiet, wêr fyn je dy noch. Wa yn Wergea is net grut wurden 
mei de Soos!  

Bestjoer, jim hiene it wer kreas foar elkoar! We hoopje en winskje dat ús Soos noch yn lingte 
fan jierren in fijn plak wêze mei foar de jeugd fan Wergea e.o. en dat we, oer lit ik sizze 5 jier, 
elkoar hjir allegearre wer treffe meie!  

Aaltsje Meinderts  



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

Blown away by de Kriich! 
 
Wergea, 14 maart 2015. We hawwe in prachtige 
jûn belibbe yn de Bidler. It jierlikse konsert fan de 
Kriich wie der ien om net gau te ferjitten. Wa’t der 
net wie hat echt wat mist. 
 
De jûn waard iepene mei de konsertmars Sonority 
fan Peter Riedeman. Wêrnei de foarsitter nei de 
mikrofoan rûn. Myn buorfrou sei op dat stuit “sa, de 
kop is der ôf”. De foarsitter pakte de mikrofoan en 
sei “sa, de kop is der ôf”. Ik sjoch har nuver oan. It 
die bliken dat se it de middeis noch repetearre 
hiene tegearre. Nei it wolkomswurdsje joech hy de 
mikrofoan oan Carin Seegers dy’t de rest fan de jûn 
oaninoar prate. Njonken har hie de Kriich in 
njoggental ekstra muzikanten frege om harren 
muzikaal by te stean. 
 
It 2e nûmer waard de Consolation fan Jan de Haan. 
Ja, en doe kaam it. De top-act fan’e jûn. In solist 
fan wrâldklasse dy it poadium op kaam. In 
gastoptreden fan de wol bekende Allard Buwalda, 
ien fan de bêste saksofoanspielers fan Nederlân. 
Bekend fan televyzje, radio, teater. Hy hat spile by 
de Edwin Eversband, the Voice of Holland, X-factor, 
Idols. En hy is hast op alle CD’s fan bekende 
Nederlânske artysten te hearren, sa as Allan Clark, 
Marco Borsato, Krystl en noch folle mear. As lead 
altsolist hat der diel útmakke fan AB-4, de 
wolbekende Skymasters, the Blue Hunks, Cor 
Bakker 4 en oant 2007 it Jazzorchestra fan it 
Konsertgebou. No dan moat jo wol wat kinne. En 
wie dat ek sa? JA! 
 
Tsjongejonge, wat kin dy man blaze sis. It earste 
stik wat hy mei de Kriich spile wie Eleven Cities fan 
H. Meutgeert mei in arrangemint fan Peter 
Groeneveld. It stik bestie út trije parten, de 
mistige, noch rêstige moarn, in frivoale, bliere 
middei en it grutte feest jûns. In komplete 
alvestêdentocht yn ien stik muzyk. De Kriich en 
Allard makken der in prachtige útfiering fan. 
 
Oanslútend kaam der in twadde solist nei foaren, 
Gelina de Boer. Gelina is in sopraan saxefoniste út 
de eigen gelederen en Allard Buwalda hie de ear om 
mei Gelina it stik Oblivion te spyljen. Gelina starte 
mei in prachtige solo wêrnei Allard it twadde part 
fersoarge. It tredde en lêste part diene se tegearre, 
as spilen se al jierren mei elkoar. Moai. 
 
Dêrnei waard noch Roll of Honour fan Jacob de 
Haan spile en we gongen it skoft yn mei it winnend 
Eastenryks sjongfestivalnûmer Rise like a Phoenix 
fan Conchita Würst (de frou mei it burd). Moai 
earste part fan de jûn. Sa earst in bierke en yn it 
skoft waard der omraak beard “Wat in prachtige 
jûn, no al, en we meie noch efkes!”  
 
Bert Sinnema 

 
 
 
 

En no mei ik it stikje nei it skoft skriuwe. Ik wie 
der noch nea earder west, by in konsert fan’e 
Kriich en koe harren dan eins ek allinne mar fan 
it skoalfeest en troch de eagen fan Swarte Pyt, 
mei de sinterklaasyntocht. Myn ferwachtingen 
wiene dus net bjusterbaarlik heech, as mear yn 
de sin fan, ik wist eins net wat ik ferwachtsje 
koe. Mar healwei de jûn wie ik ek yn fan dy 
minsken dy’t sei “Wat in prachtige jûn, lokkich 
meie we noch efkes!” 

 
De twadde helte fan’e jûn sette útein yn in 
wakker rôze Bidler. It nûmer Pink Panther fan 
Henri Mancini waard spile troch it 
saksefoanensemble fan’e Kriich, tegearre mei 
Allard en as oanfolling Titus Steegstra op de 
kontrabas. Meiknippend mei de fingers, foar 
safier dat slagge, waard ik fuort wer meinaam 
troch de muzyk. En folgjend troch de William 

Blueheart March fan Rudy Böhmer, siet ik wer 
rjocht op op myn stoel mei te dynjen. 

 
Doe kaam it âlde, doch hearlike Jazznûmer 
Harlem Nocturne van Hagen & Rogers (arr. Thijs 
Oud) mei gast solist Allard Buwalda. Dy man dy 
fielt wat ‘r spilet en spilet wat hy fielt, moai om 
nei te sjen en noch moaier om nei te lústerjen. 
Efkes, wane jo je werom yn’e tiid. Dat wie 
lykwols gau wer foarby doe’t it nûmer One way 

or another spile waard, oarspronklik fansels fan 
Blondie, mar no foaral bekend fan boyband One 
Direction en de Teenage Kicks. In lekker 
nûmerke yn elts gefal, dat folge waard troch in 
oare klassiker Dat mistige rooie beest fan Rogier 
van Otterloo út de film Turks Fruit. De film kin ik 
allinne fan hearren en sizzen en de muzyk kin ik 
al hielendal net, mar ik koe wol mear nûmers 
net dy jûn en dochs waard ik eltse kear wer 
meisleept yn ’t ferhaal. In nûmer dat ik dan al 
krekt koe wie Some one like you fan Adele (arr. 
Frank Bernearts) dat de ien nei lêste fan’e jûn 
wie. In moai nûmer dochs al fyn ik sels, mar ek 
prachtich yn de útfiering fan ús Wergeaster 
Kriich. 

 
De jûn waard ôfsluten troch de SaxMedley fan 
Thijs Oud mei Allard Buwalda as solist. Sa no en 
dan bekinde rideltsjes (at ik dat sa neame mei) 
en in hearlike ôfslúter fan in hearlike jûn. De 
steande ovaasje wie dan ek net mear as 
terjochte! Kompliminten oan elkenien, de dirigint 
Michiel Sybesma, alle muzikanten en de mannen 
fan it ljocht, dat makke de sfear kompleet. 
Lekker noch wat dûinsje noch mei de 
Wergeasterband Hotstop. 
 
Ik haw genoaten fan begjin oan’t ein en kin it 
alle Wergeasters oanriede (ek dy fan myn 
generaasje, dy fan ús heit wiene der wol 
aardich) om takom jier ek ris hinne te gean. De 
Kriich is nammentlik, bin ik no wol efter, seker 
ien fan’e muzikale keunststikjes fan ús doarp.  
 
Aukje Sinnema 
  





 

  

  

 

 

  

 



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 Twenthe, zij zorgt voor de financiële kant. Bij 
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 53931149 of 06 10330337 .  Mailadres: in‐
fo@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’: mevr. I 
Hoogwater, tel. 058-2552437. Mailadres: post@ihoogwater.nl. 
Telefoonnummers van de uitvaartverzekering Twenthe vind je op 
de polis; het algemene nummer is 053-4312732. 



 

Van de penningmeester 
 

Per 1 juni 2015 komt  onze Rabobankrekening te 
vervallen. Wij gebruiken dan alleen nog onze ING 
bankrekening met nummer 
NL08 INGB 0003 6560 00. 
 
Mocht u automatische betalingen doen naar ons 
Rabobank-rekening wilt u dit dan wijzigen naar het 
ING banknummer. 
 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
De penningmeester 
 
 

 
 
 
 
Jeften 
 
As men jild yn ‘e bûse hat, kin men oeral folk 
roppe. 
 
€    15,00: H.L. en J.L.-J. 
€    17,50: S. vd V. en A. vd V.-P. 
€  200,00: S.B. 
€    19,00: J.M. 
 
 
 

Famyljeberjocht 
 
  

 

 
Ek út namme fan myn bern wol ik eltsenien, 
dy't meilibbe hat nei it ferstjerren fan myn 
man Piet, tige tank sizze. 
 
Sa'n soad minsken op'e begraffenis. 
Geweldich! 
 
Hertlike groetnis, Jantsje Bakker-Sipkema - 
Nije Ljouwerterdyk 27 

LOPEN OM TE KLIMMEN! 
 
Hallo mensen uit Wergea, Eagum en Warstiens.                               
Basisschool ‘De Twamêster’ organiseert op 
vrijdag 24 april 2015 een sponsorloop. 
 
Wij willen graag een nieuw klimrek op het 
schoolplein en daar hebben wij geld voor nodig.  
Hoe kunt u ons helpen: 

- Door een leerling te sponsoren die u 
kent. 

- Door een bedrag te doneren. 
- Heeft u een bedrijf of werkt u bij een 

bedrijf, denk dan na of u ons wilt 
sponsoren bij de sponsorloop. 

Na het Koningsontbijt gaan wij van 9.30 – 10.30 
uur rondjes  om de school lopen. 
 
Door te lopen hopen we genoeg geld  in te 
zamelen om te klimmen….. helpt u ons? 
 
Groetjes leerlingenraad OBS ‘De Twamêster’ 
Janna, Janny, Keon, Mees, Sier en Eke!!!!!!! 
 

Ingezonden 

In de Havensbank hebben we diverse verslagen 
kunnen lezen over de diversiteit van de 
vogelpopulatie in en rondom Wergea. Een paar 
jaren geleden hadden we een invasie van 
fotografen omdat de Turkse tortel in ons dorp 
was. 
 
Op 7 februari heb ik een meeuw vanuit ons huis 
op de foto gezet. Het is niet mijn intentie om de 
vogelrubriek over te nemen. Ik heb wel de vraag 
of deze meeuw onder de bijzondere categorie 
valt als je hem zo op het water ziet lopen. 
 
Groeten,  Luite Bekhof 

 



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 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hoi soosfreonen,  
 

“Goed ferhaal, lekker koart” 
Op it momint fan skriuwen, sitte wy noch 
midden yn de tariedingen foar it 
“45 jier SZDRNZLL feest”. Wy gean der fanút 
dat dit in knallend wykein wurdt!  
 
What’s next?  
4 april: Carnaval! Lûk jimme 
gekste outfit oan en kom de polonaise rinnen 
yn de soos.  
 
25 april: Houseavond! In jûn om hielendal út 
dyn dak te gean op de neetste 
househits. Bam! 
 
See you!  
It SZDRNZLL bestjoer 

Jongerein Toaniel Halbertsma, 10 en 11 april 2015,
20.00 oere yn ’e Bidler! 
 
Jawis, ja wier it is wer sa fier!! Noch twa wike en 
18 bern op it toaniel  yn ’e Bidler! Ma
der ek in âlderein ienakter opfierd wurde. U
ferskate regisseursduo’s wurdt der al wiken omraak repetearr
en it lykje wer twa prachtige jûnen te wurden. Fjouwer fol
ferskillende stikken wurde opfierd troch 
moaie Wergea. Binne jo al nijsgjirrich? Set  
yn ’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen kr
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oan’t  10 &
PS. Sneon te jûns nei de tiid live muzyk fan Gerrit Poortinga!

 

Jongereintoaniel 

Hynsterblomke 
 
Hynsterblomke is har namme. 
Sêfte wite plúskes, 
dy’t blier dûnsje troch de wyn. 
Dwarreljende plúskes. 
It is alwer lang lyn. 
Wylst de wrâld ûntflamme… 
 
Jongereintoaniel 
Lytse Halbe  
 
Oebele en Ymkje binne tige wiis mei harren 
soantsje Halbe. Harren freonen komme 
fuortendalik op besite, mar komme ta in 
nuvere ûntdekking. Der kloppet hjir eat net!
 Soms ferriede genetyske saken de wierheid. 
En wat hawwe it Bidlerbestjoer, it 
Jongereinbestjoer, de Havensbank 
preekstoel hjir mei te krijen?...
 

 

 
 
 
 
 

 

Op it momint fan skriuwen, sitte wy noch 

feest”. Wy gean der fanút 

polonaise rinnen 

In jûn om hielendal út 

Toeristisch Wergea 
 
KUNST / NIJVERHEID open huis
 
Onder de vlag van Toeristisch Wergea organiseert een 
groep kunst/nijverheid-minnende mensen 
juni een open huis-route, om hun werk te laten zien aan 
de inwoners van Wergea, bezoekers uit de omringende 
plaatsen en toeristen. 
 
Een aantal enthousiaste deelnemers 
opgegeven. Maar misschien zijn er wel méér mensen in 
Wergea die hun creativiteit op het gebied van 
schilder/tekenwerk, handnijverheid, beeldhouwwerk, 
keramiek, of fotografie willen tonen!
 
Zo ja, neem kontakt op met één van de perso
voorbereidingsgroep. Je kunt je opgeven tot 
 
Erika Kamminga, bestuurslid Toeri
2551333) 
Ciska van der Meer  (tel. 8443800)
Erica Tasseron (tel. 2552398) 
Wieke Zwart (tel. 2551282) 

Jongerein Toaniel Halbertsma, 10 en 11 april 2015, 
yn ’e Bidler!  

Noch twa wike en dan stean der wer 
8 bern op it toaniel  yn ’e Bidler! Mar net alinne bern! Dit jier sil 

der ek in âlderein ienakter opfierd wurde. Under begelieding fan 
der al wiken omraak repetearre 

en it lykje wer twa prachtige jûnen te wurden. Fjouwer folslein 
ferskillende stikken wurde opfierd troch âld en nij talint út ús 
moaie Wergea. Binne jo al nijsgjirrich? Set  10&11 april mar 
yn ’e aginda en dan is hjir in foarpriuwke fan wat jo te sjen krije! 

 

 

& 11 april 20.00 oere yn ’e Bidler te Wergea!!
PS. Sneon te jûns nei de tiid live muzyk fan Gerrit Poortinga!

 

 

tige wiis mei harren 
soantsje Halbe. Harren freonen komme 
fuortendalik op besite, mar komme ta in 
nuvere ûntdekking. Der kloppet hjir eat net! 
Soms ferriede genetyske saken de wierheid.  
En wat hawwe it Bidlerbestjoer, it 
Jongereinbestjoer, de Havensbank en de 
preekstoel hjir mei te krijen?... 

Jongereintoaniel 

Boks âlde! 
 
Swetse, sweare, net te 
ik kin der wol in stik oer skriuwe!
Hawwe manlju allinne mar stoer praat?
En binne froulju wier sa kreas as se harren 
foardogge? 
Jûns in man, moarns lekker útsliepe!
En moaie froulju poepe dochs net?
 
Alderein 

4 nuvere sprongen 
 
Hawwe jo wolris meimakke dat jo te gau yn de 
auto stapt binne en troch de smoarge ruten eins 
gjin hân foar eagen sjen koene?
Skilje dan mei in daadkrachtige glêswasker. 
sil jo nea bûtenspul sette!
Mochten jo noch fragen hawwe oer dit nuver 
skreaune stikje... Ik soe it De

 

open huis-route in Wergea 2015 

Onder de vlag van Toeristisch Wergea organiseert een 
minnende mensen in de maand 

route, om hun werk te laten zien aan 
de inwoners van Wergea, bezoekers uit de omringende 

Een aantal enthousiaste deelnemers heeft zich al 
opgegeven. Maar misschien zijn er wel méér mensen in 

iteit op het gebied van 
schilder/tekenwerk, handnijverheid, beeldhouwwerk, 
keramiek, of fotografie willen tonen! 

Zo ja, neem kontakt op met één van de personen van de 
Je kunt je opgeven tot 15 april. 

Erika Kamminga, bestuurslid Toeristisch Wergea (tel. 

Ciska van der Meer  (tel. 8443800) 

ergea!! 
PS. Sneon te jûns nei de tiid live muzyk fan Gerrit Poortinga! 

Swetse, sweare, net te leauwen, 
ik kin der wol in stik oer skriuwe! 
Hawwe manlju allinne mar stoer praat? 
En binne froulju wier sa kreas as se harren 

Jûns in man, moarns lekker útsliepe! 
En moaie froulju poepe dochs net? 

imakke dat jo te gau yn de 
auto stapt binne en troch de smoarge ruten eins 
gjin hân foar eagen sjen koene? 
Skilje dan mei in daadkrachtige glêswasker. Hy 
sil jo nea bûtenspul sette! 
Mochten jo noch fragen hawwe oer dit nuver 
skreaune stikje... Ik soe it Debby net freegje. 

 





 

  
‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad’ naarstig op zoek naar figuranten  

Het jaar 2018 nadert met rasse schreden. In de Friese hoofdstad wordt alles op alles gezet om onder het 
motto ‘mienskip’, Leeuwarden en wijde omgeving voorgoed op de mondiale kaart te zetten. Vele 
voorbereidingen geschieden nog in het verborgene, van enkele activiteiten zijn de contouren reeds 
zichtbaar.  
 
Het zal een veel omvattend jaar worden, 2018. Naast sport en spel, zal het culturele aandeel in de 
festiviteiten aanzienlijk zijn. En daarvoor nu, hebben wij uw medewerking nodig. De afgelopen maanden 
hebben wij in diverse dorpen audities georganiseerd met als doel zoveel mogelijk figuranten te selecteren, 
die op het gebied van toneel, cabaret, voordrachtkunst,  musical of muziek hun steentje kunnen bijdragen. 
De respons was groot, maar helaas wel eenzijdig. In de categorie 35 tot 55 jaar kwam nauwelijks iemand 
opdagen, in de overige leeftijdsklassen daarentegen was de opkomst overweldigend te noemen. Allez, allez, 
er zullen in Wergea en omstreken, in bedoelde leeftijdsklasse, toch zeker genoeg amateur kunstenaars 
rondlopen die nog goesting hebben om een optreden op de bühne te verzorgen? Uw dorp bezit immers een 
rijke traditie op het gebied van openluchtspel, toneel, muziek, zang en dans.  
 
Woensdag a.s., vanaf 10.00 ’s morgens, bent u van harte welkom in cultureel centrum de Bidler. Na een 
korte uitleg over de gang van zaken neemt een ieder z’n plaats in bij het bord waarop zijn of haar specialiteit 
staat vermeld. Bij het aanwezige jurylid meldt U wat u gaat spelen of voordragen, u krijgt vervolgens een 
nummer en wacht op uw beurt. Na uw optreden krijgt u van het betreffende jurylid een cijfer dat u in een 
gesloten enveloppe, met op-en aanmerkingen, wordt uitgereikt. Deze brengt u vervolgens naar de centrale 
jury die uw ongetwijfeld puike prestatie op z’n merites zal beoordelen. 
 
Wij realiseren ons dat een en ander een ietwat omslachtige methode is. Toch hebben wij voor deze opzet 
gekozen om enige kwaliteit te waarborgen, zonder daarbij uw zo nodige enthousiasme naar het tweede plan 
te verwijzen. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen hoogstwaarschijnlijk pas laat in de middag de namen bekend 
worden gemaakt van hen die zijn uitverkoren te figureren in toneel-of muziekvoorstelling. 
 
Alle medewerkers aan deze auditie ontvangen vervolgens de prachtige button met daarop het logo van 
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Een kostbaar kleinood dat het waard is om van geslacht tot geslacht 
te worden doorgegeven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lieven Bertels, artistiek directeur 

 

Jurgen Scholtanus en Joris Pieters, studerend aan 
D'drive/pop en media van het Friesland College in 
Leeuwarden, zullen op 22 april a.s. hun eindexamenconcert 
geven. Geheel in het thema western/filmmuziek. 
 
Geïnspireerd door Ennio Morricone van o.a. Once upon a 
time in the west, in combinatie met eigen stijl zullen ze de 
Bidler omtoveren tot een sfeervolle westernsaloon. Onder de 
titel Once upon a time in Wergea presenteren ze een geheel 
eigengeschreven muzikaal western verhaal. Deze volledig 
gecomponeerd en gearrangeerd voor muziekvereniging de 
Kriich uit Wergea.  
 
De voorstelling is geschikt voor jong en oud, in western yn 
Fryslân dat is dochs goud! 
 
Woensdag 22 april 2015 
De Bidler Wergea 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Entree: Pay what you want! 

 





 

 

  
Frysk op ’e Dyk-middei! 
Sneon 11 april 2015 
 
Praat mar Frysk organisearret op sneon 11 april yn 'Us Doarpshûs' 
yn Wergea tusken 13.00 en 17.00 oere de alderearste ‘Frysk op 'e Dyk’-middei 
foar jong en âld! Kinst kieze: nei in fotoworkshop om foto’s te meitsjen fan it 
Frysk op ’e dyk yn Wergea of oan ’e gong mei in workshop Fryske street-art. 
Oh ja, en der is sels in tydlike Praat mar Frysk-winkel!  
 
Dus jou dy op en kom allegear op sneon 11 april om 13.00 - 17.00 nei 'Us Doarpshûs' op 'e Nieuweweg 
2-4 yn Wergea! Fansels is ús ambassadeur en bekende Wergeaster Baba Wijnand ek de hiele dei fan de 
partij!  
 
Opjaan kin troch in mailtsje te stjoeren nei: praatmarfrysk@gmail.com. Mear witte? Stjoer ús dan ek in 
mailtsje. 
 
Der is om ús hinne in hiel soad yn it Frysk te sjen, mar it is soms sa fanselssprekkend dat it ús net mear 
opfalt en dat wolle wy mei de alderearste Frysk op ’e dyk-middei yn Wergea feroarje! Mei Frysk op 'e dyk 
kin it bygelyks gean om buordsjes yn de tún, nammen op gevels, wurden op in muorre, teksten op 
buskes… Alles mei as it mar yn it Frysk is. 
  
Frysk op ’e dyk is in inisjatyf fan PraatmarFrysk. Foar mear ynformaasje: www.praatmarfrysk.nl en 
praatmarfrysk@gmail.com.     

 

 

SKIPPERSBITTER op 2 en 3 maaie yn Wergea 

 
Op 25 april giet oan board fan Theaterskip de Bald’r 
de foarstelling Skippersbitter yn premjêre. 
In foarstelling oer it Skûtsjesilen en de binnenfeart, 
oer eartiids en no, oer tradysje en kultuer. 
De earste foarstelling fan Skippersbitter sil spile wurde| 
yn Grou foar it bestjoer en frijwilligers fan de SKS dy’t de 
premjêre adoptearre hat yn it ramt fan harren 
70-jierrich jubileum yn 2015. Dêrnei fart Skippersbitter 
oant en mei ein juni rûnom troch de provinsje. 
Njonken besletten foarstellingen, ôfnaam troch in oantal 
Skûtsjekommisjes, wurde der ek iepenbiere foarstellingen spile. 
En de earste iepenbiere foarstellingen binne yn Wergea op: 
 

• Sneon 2 maaie om 20.30 en  
• Snein 3 maaie om 15.00 (ekstra foarstelling) 

 
Skippersbitter fertelt it ferhaal fan Hylke en Sjoerd. Twa mannen út in skipperslaach dy elkoar moetsje 
by in wedstriid fan it Skûtsjesilen op’e Lemmer. Twa generaasjes dy’t elk mei harren eigen fisy op it silen 
en de skipfeart yn it libben stean. Mei ferhalen en bylden fan sawol it ferline as fan no groeie de beide 
mannen hieltiid mear nei elkoar ta. Mar is dy moeting tusken Hylke en Sjoerd wol sa tafallich as dat it 
liket? 
 
Tekst: Bert Sinnema en Theo Smedes. Rezjy: Theo Smedes. Spul: Bert Sinnema en Harmen Brouwer. 
Lokaasje: Hylkje Bruinsma - Theaterskip de Bald’r. Technyk: Daam Bruinsma. Dekor: Maarten 
Scholtanus. Klaaing: Ypie Kerkstra en Wietske Sinnema. 
 
Foar kaarten sjoch op www.skippersbitter.nl as mail nei info@skippersbitter.nl 

 

 



Maart 

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 



 
Nationaal MS Fonds zoekt een 

collecte-coördinator 
 
Het Nationaal MS Fonds zoekt een coördinator in 
Warten en in Wergea voor de collecteweek in 
november. Deze spil van de plaatselijke 
collecteorganisatie vormt het aanspreekpunt voor de 
collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden 
van de collectebussen en maakt een wijk of 
straatindeling. Ben je creatief, inventief, houd je van 
regelen en organiseren en heb je goede sociale 
vaardigheden, neem dan contact met ons op!
 
Het Nationaal MS Fonds zet zich in om de kwaliteit 
van leven van mensen met MS te verbeteren. Dit doet 
zij door voorlichting te geven, activiteiten te 
organiseren en onderzoek te financieren.
 
Het Nationaal MS Fonds collecteert 23 t/m 28 
november. Nieuwe collectanten zijn uiteraard ook van 
harte welkom. 
 
Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela 
Zaat, landelijk collecte-coördinator van het Nationaal 
MS Fonds, tel. (010) 591 98 39, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of via 
www.nationaalmsfonds.nl 
 

Hartweek 5 t/m 11 april 2015 
 
Elk jaar gaan vele tienduizenden collectanten langs de 
deuren om geld op te halen tijdens de collecteweek in 
april. In 2015 is de Hartweek van 5 t/m 11 april. 
Elke dag overlijden ruim 100 mensen per dag aan 
hart- en vaatziekten. Dat vinden wij te veel. Al
collectant bij u voor de deur staat, laat dan uw hart 
spreken en geef.  
 
Uw financiële bijdrage is letterlijk van levensbelang. 
Want alles wat de Hartstichting doet, doen zij zonder 
financiële steun van de overheid.  
Van elke euro die u geeft, gaat € 0,80 naar: 

• wetenschappelijk onderzoek 
• patiëntenzorg 
• voorlichting 

 
Tiny Visser 
Wergea 
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collectanten, is verantwoordelijk voor het verspreiden 
van de collectebussen en maakt een wijk of 
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deuren om geld op te halen tijdens de collecteweek in 
april. In 2015 is de Hartweek van 5 t/m 11 april.  
Elke dag overlijden ruim 100 mensen per dag aan 
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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 



 

 
  

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van Uitvaartvereniging  ‘De Laatste Eer’, Wergea-
Warstiens 
 
Datum:22 april 2015 
Plaats: ús Doarpshûs 
Tijd:20.00 uur 
 
 
 
Agenda: 
 

1. Welkom 
2. Gedenken van de overleden leden 
3. Ingekomen stukken/ mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering 23 april 2014 
5. Jaarverslag 2014 
6. Financieel jaarverslag 2014 
7. Verslag kascommissie, benoeming nieuw kascommissielid 
8. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Fokje Pijl 

Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering opgeven bij de secretaris 
9. Stand van zaken betreffende Uitvaartverzekering Twenthe 
10. Stand van zaken betreffende De  Federatie Uitvaartverenigingen in Friesland 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

 

opgericht 24-01-1924 
aangesloten bij de Friese Federatie van 

Uitvaartverenigingen 
 

 Uitvaartvereniging de laatste eer Wergea
Warstiens 

Bidlerpraat 
 
Op zaterdag 16 mei is er weer de onvolprezen rommelmarkt, dus mensen, hebt u nog bruikbare spullen die 
u wel kwijt wil om wat voor reden dan ook, denkt u dan ook even aan de rommelmarkt alvorens de 
“kringloop”te bellen. En ook als het onverkoopbaar blijkt op Marktplaats, zou het toch nog van eigenaar 
kunnen wisselen en het opgebrachte geld krijgt een goede bestemming. 
Spullen die niet verkocht zijn gaan dan alsnog naar de “kringloop”. 
Op maandag 11 mei worden de goederen opgehaald. S’avonds vanaf 19.00 uur worden de door u bij de 
weg gezette goederen opgehaald door onze vele vrijwilligers. Even een tip: bent u dan voor een bakje 
koffie bij iemand op bezoek, zet uw fiets die avond niet op het trotoir bij de rommelmarktgoederen.  
 
Naast de organisatie van de rommelmarkt en het ramenproject is er verder ook nog veel actie in de Bidler. 
Op 10 en 11 april zit Halbertsma er weer met eenakters van de jeugd en de wat oudere jeugd (soms ook 
wel volwassenen genoemd). 
Op zondag 19 april is er een jubileumconcert van: “Het Salon orkest Sinnema”. Nieuwsgierig naar wat dit 
orkest heeft te bieden, kijk eens op www.salonorkestsinnema.nl . 
Op 22 april heeft muzikaal dorpsgenoot Jurgen Scholtanus een afstudeerproject (kijk elders in deze 
Havensbank) en wil er wel publiek bij. 
Op zondag 26 april heeft de Hervormde gemeente “Wartengahe” een knobbeltocht met start en aankomst 
in de Bidler.  
 
Mathijs 

 



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 



 

Nieuws van it Ukkepukkeplak 
 

                         
 
“Tatuutatuu. We zijn van de brandweer, we blussen 
elke brand…..We rijden heen en weer door heel 
Nederland .Is er ook een brandje hier of daar, Ja 
blussen maar….. pssssssss” 
Dit liedje zingen we omdat we bezig zijn met het 
thema brandweer. Met een zwaailicht op hun hoofd 
mogen de peuters een brandje (waxinelichtje) in het 
poppenhuis blussen met de plantenspuit.  
 

  
 

 
 
Binnenkort gaan we met de kinderen naar de 
boerderij van Lutske Schuurmans op Warstiens. Er 
zijn daar veel lammetjes, kalveren en koeien. Pake 
Wouter laat zien hoe de lammetjes gevoerd worden. 
Het is iedere keer weer een prachtige ochtend.  
  

 
 

 
 
 

Wilt u uw kind opgeven?  
Onze peuterspeelzaal is momenteel druk bevolkt. 
Wanneer u uw kind ook wilt laten spelen op 
Ukkepukkeplak kunt u uw kind opgeven wanneer het 
1 ½ jaar oud is. Uw kind wordt vanaf 2½ jaar 
geplaatst op volgorde van opgave. Dit kan bij Sisa: 
088-0350402 of bel met de leiding van de 
peuterspeelzaal: 058-2553185 
 
Woensdag 15 april gaan we weer wc-papier 
verkopen.  
De opbrengst van deze actie wordt goed besteed: de 
voorstellingen tijdens het Kerstfeest,   het zomerfeest 
met clown, schminker, luchtkussen, de paaseieren, 
pepernoten, nieuw spelmateriaal, puzzels, fietsjes, 
Sinterklaascadeautjes worden hiervan betaald. We 
zijn jullie op voorhand al dankbaar voor het kopen 
van dit wc-papier! 
       

 

 

 

Wifi Ynternet Wergea 
 
“It kin de master misse” 
 
Mocht u als sponsor of adverteerder recent een 
factuur hebben ontvangen, dan werd per abuis 
NL39………… als IBAN-nummer genoemd. De betaling 
zal daardoor geweigerd worden, omdat dit een niet 
geldig rekeningnummer is. 
 
Ons goede rekeningnummer is: 

NL38 RABO 127 513 922. 
 
Controleert u nog even of de betaling succesvol 
uitgevoerd is? 
 
Onze excuses voor het ongemak. 
 
WYW. 
  





 

 
En toen was het alweer bijna april. Het kaatsseizoen staat alweer voor de deur. Op het moment van schrijven 
is het al een paar dagen heerlijk lenteweer. Laten we hopen dat dit een begin is van een prachtig voorjaar, 
een nog mooiere zomer en een lekker najaar. 
 
In eerdere edities van dit maandblad hebt u kunnen lezen dat wij op zoek zijn naar een of meerdere 
veldleggers. Helaas hebben we hier nog geen reacties op gehad. Dus mocht u op de maandagmiddag nog een 
uurtje over hebben dan horen wij dit graag. 
 
Ook als het u leuk lijkt om deel uit te maken van het kaatsbestuur dan kunt u zich altijd melden. Om ieder 
jaar weer een goed gevuld seizoen te draaien kunnen we wel wat versterking gebruiken. 
 
Wat staat er op het programma? 

• In week 13, 23 tm 28 maart komen wij bij u langs de deuren met onze jaarlijske “paas eitjes”actie. U 
steunt onze club toch ook? 

• Woensdag 1 april, om 20.00 uur Voorjaarsvergadering in het Doarpshûs 
• Zondag 5 april, 13.00 uur Start selectietraining keatsskoalle 

De jeugd die hier traint krijgen vervolgdata door van de trainer 
• Maandag 13 april, 18.30 uur Start jeugdtraining 
• De jeugd traint elke maandag middag/avond tm 29 juni, en na de vakantie nog een aantal 

maandagen. 
Let op, nieuwe leden van 6 en 7 jaar trainen op maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. 

• Maandag 22 april, vanaf half 7 worden de KNKB-shirts uitgedeeld tijdens de training. De kosten 
hiervan zijn 20 euro, waarvan 10 euro borg. 
Daarna zijn de shirts op afspraak af te halen bij Albertha, gele eker 20. 

• Vrijdag 2 mei, 13.00 uur Federatie DEL Goutum 
• Vrijdag 9 mei, 13.00 uur Fedratie DEL Leeuwarden 
• Zondag 10 mei (moederdag) 10.00 uur, 1e jeugd ledenpartij 

“De Abe Kooistra en Roel Hartmans kluspartij” 
• Dinsdag 12 mei, 19.00 uur Start competiekeatsen senioren vanaf 14 jaar 

Sponsor, Slagerij Kramer 
 
In het “rode boekje” dat huis aan huis wordt verspreid, kunt u het gehele programma voor het komende 
seizoen lezen. Bewaar dit boekje goed en u mist niets. 
 
Het bestuur 





 

 
 
Op woensdag 22 april 2015 houdt de sportstichting 
Wergea haar jaarvergadering.  
Dit jaar zal het een speciale jaarvergadering worden, 
aangezien de sportstichting het voornemen heeft om 
zichzelf dit jaar op te heffen. De sportstichting 
Wergea wil graag alle sporters en sportliefhebbers 
uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. De 
vergadering zal gehouden worden in het dorpshuis. 
Aanvang: 20.00 uur in het Doarpshus te Wergea. 
 
Agenda: 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 2014/2015 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
 
Korte pauze 

 
7. Voornemens opheffen Sport Stichting 

Wergea 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

De notulen van de jaarvergadering 2014 en het 
jaarverslag worden aan de verenigingen gestuurd. 
Tevens liggen deze verslagen, vanaf 15 april 2015, ter 
inzage bij het secretariaat. 
 
Met sportgroet, 
 
Henny Harlaar 
(secr. Sport Stichting Wergea) 
 
 
 

Tennisvereniging Warga  
 
In samenwerking met tennisleraar Hans Smedema 
organiseert Tennisvereniging Warga tennislessen voor 
junioren en senioren. Heb je altijd al willen tennissen 
en ben je nieuwsgierig naar wat tennisles nu precies 
is, geef je dan op voor 4 april! 
 
De lessen worden op maandagavond gegeven en een 
lesgroep kan uit 6 tot 8 personen bestaan. De eerste 
les start maandag 13 april. 
 
Junioren 
Voor de junioren wordt er een lescyclus van 6 lessen 
geven. Starttijd zal naar verwachting om 18.45 uur 
zijn en de lesduur is 45 minuten. De kosten voor deze 
6 lessen bedragen 25 Euro en dat is inclusief 
ballengeld. Als het wenselijk is kan er nog een 
vervolgcyclus geven worden. 
 
 

Senioren 
Een lescyclus bestaat voor de senioren uit 12 lessen 
van 60 minuten en de prijs bedraagt 90 Euro. Voor 
ballengeld wordt éénmalig een bijdrage van 6 Euro 
gevraagd. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal 
de les om 19.30 uur met groep 1 en om 20.30 uur 
met groep 2 starten. 
 
Heb je zin om mee te doen en of wil je graag meer 
informatie, neem dan contact op met Hans Smedema 
(0511-432961 of hansenanjo@kpnmail.nl). 
 
Wil je graag sporten wanneer het jou uitkomt en mag 
het niet te veel kosten? Dat kan bij Tennisvereniging 
Warga! 
 
De tennisbanen zijn de hele week beschikbaar, dus 
meld je eerst aan, schrijf je dan in op de baan en je 
kunt een balletje slaan! 
 
Contributie per jaar  
4 t/m 11 jaar € 18,00    
12 t/m 18 jaar € 35,00 
Vanaf 18 jaar € 68,00 
 
Meld je aan bij Hester Strampel (2553313 of 
hester@tvwarga.nl)  





 

Stembusuitslag stembureau 65 
(Wergea) 18 maart 2015 

Provinciale Staten 
Opkomstpercentage 61% (op 1200 
stemgerechtigden?) 

1 Blanco stem 

3 ongeldige stemmen 

  Partij 
   aantal 
stemmen 

percentage 

1       PvdA   214         29.2 

2 CDA      84   11.5 

3 VVD      84   11.5 

4 FNP    111   15.2 

5 PVV      48     6.6 

6 SP      76   10.4 

7 CU        8     1.1 

8 GL      17     2.3 

9 D66      55     7.5 

10 Fr. Koers        2     0.3 

11 PvdD      13     1.8 

12 50plus      14     1.9 

13 Ver.Links         1     0.1 

14 Lib.Partij        5     0.7 

        732   

  opkomst ca. 61% 
op ca. 1200 
stemgerecht. 

Stembusuitslag stembureau 65 (Wergea) 18 maart 
2015 

Wetterskip 

Opkomstpercentage 58,4 % (op ca. 1200 
stemgerechtigden?) 

9 blanco stemmen.  

nr  partij 
  aantal 
stemmen 

   percentage 

1  Water Nat.    108   15.4 

2  PvdA    153   21.8 

3  CDA      74   10.6 

4  LLburgers      62     8.8 

5 
 Bdrijf boer 
en burger 

     45     6.4 

6  FNP    125   17.8 

7  VVD      65     9.3 

8  CU      11     1.6 

9  50+      30     4.3 

10  PvdD      28     4.0 

   totaal     701     

   opkomst    58.4% 
op 1200 stem- 
gerechtigden? 

1890-2015 
UITNODIGING 

 
De Geref. Kerk van Warten-Wergea-Warstiens hoopt 
op D.V. 12 april a.s. haar 125-jarig bestaan te vieren. 
 
Om 10.00 uur: inloop 
Om 10.30 uur: opening 
Om 11.30 uur: lunch 
Om 13.45 uur: dankdienst m.m.v. gospelgroep 
Mannah 
 
Graag OPGAVE voor WOENSDAG 1 APRIL i.v.m. lunch 
en ruimte bij:  Diana IJpma, dianaijpma@kpnplanet.nl  
of IJtje Schouwstra, fokke-ytje@schouwstra.info                          
tel: 058 2552072   
 
Een DVD “125 jaar Geref. Kerk Warten e.o.” is te 
bestellen voor 5 Euro bij opgave. 
 
 
 
 
  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuiertocht  “Strooi en Bloei” 
zondag 26 april 2015. 

 
Een verzorgde, verrassende wandeltocht, 
georganiseerd door de gezamenlijke kerken van 
Wergea, Warten, Warstiens en Wirdum! 
Een ontmoeting in de voorjaarslucht met verrassende 
activiteiten. 
Aanvang 12.00 uur in de BIDLER te Wergea.  
Verzamelen: tussen 11.00 uur en 11.30 uur. 
 
De tocht is voor alle wandelaars, die 8 (max. 15) 
kilometer kunnen wandelen en voor fietsers, die soms 
even geduld moeten hebben om te wachten bij de 
diverse halteplaatsen op de wandelaars.  
 
Aankomst met een gezellige nazit tussen 15.00 uur en 
17.00 uur in de Bidler. 
 
Kosten voor de tocht (inclusief eten, drinken en 
verwennerij) € 7,50. 
 
Aanmelden kan tot 21 april 2015 via website 
www.wartengahe.nl  
(Op deze site staat steeds de laatste aanvullende 
informatie) 
 
Of telefonisch bij de contactpersonen:  
A. de Boer  Wergea  058-2552329 
T. van der Werf  Wergea  058-2552333 
G. van Werkhoven  Warten  058-2552638 
A. Reitsma  Wirdum  058-2552127 
 
 
 
 
 
  

  



 

WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

 
  

Dorpsagenda 
 

28.03.2015 Concert Leeuwarder Accordeon Ensemble De Bidler                      

20.00 uur  

29.03.2015 V.V.Warga 1 - Nieuweschoot 1 Sportcomplex Wergea  

14.00 uur  

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

17.00 uur  

31.03.2015 Inzameling chemisch afval Op diverse plaatsen in  het dorp 

08.00-12.00 uur    

31.03.2015 Biljarten mixtoernooi B.C.Castelien Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

01-04.2015  Voorjaarsvergadering KV´t Oosten  Us Doarpshûs  

20.00 uur  

04.04.2015   Jeugdsoos SZDRNZLL "Carnaval" SZDRNZLL 

04.04.2015  Slotavond "De Krakers" Klaverjassen Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

08.04.2015  Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

08.04.2015  "Vrouwen van Nu " Us Doarpshûs 

19.45 uur  

10.04.2015 en  Ienakters jongerein en âlderein Halbertsma De Bidler                     

11.04.2015, 20.00 uur  

11.04.2015  Jeroen"Baba" Wijnand Frysk op'e dyk in Wergea        Onbekende Locatie 

11.04.2015 en  Leeuwarder molendagen fietstocht met  

12.04.2015  Himpenserpoldermole 

13.04.2015  Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00 - 20.00 uur  

13.04.2015 Jaarvergadering "UDI" Us Doarpshûs 

20.00 uur  

14.04.2015  Laatste competitie avond B.C.Castelein Café Lands Welvaren 

15.04.2015  WC papieractie t.b.v. "Ukkepukkeplak" Gehele Dorp  

18.00 uur  

16.04.2015  Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

17.04.2015  Het Friese Land Soos en Meer "Film" Us Doarpshûs 

14.00 - 16.00 uur  

17.04.2015  Filmcafe Bagdad Us Doarpshûs  

20.30 uur  

18.04.2015  Slotavond B.C.Castelein Café Lands Welvaren  

20.00 uur  

19.04.2015  V.V.Warga - Blackboys 1 Sportcomplex Wergea  

14.00 uur  

20.04.2015  Jiergearkomste "Halbertsma" Us Doarpshûs  

20.00 uur  

22.04.2015  Salon orkest Sinnema, jubileum concert De Bidler  

15.00 uur  

 
 

 



 

  Vervolg dorpsagenda: 
 
 

22.04.2015  Afstudeerproject Jurgen Scholtanus - Kriich Wergea  De Bidler  

20.00 uur 

 22.04.2015 Jaarvergadering Sport Stichting Wergea Us Doarpshûs  

20.00 uur  

22.04.2015 Jaarvergadering uitvaartver. `Laatste Eer` Us Doarpshûs  

20.00 uur   Wergea/Warstiens 

25.04.2015  Jeugdsoos SZDRNZLL "Houseavond" SZDRNZLL  

26.04.2015  "Strooi en Bloei" wandeltocht  De Bidler  

11.00 uur   gezamelijke kerken Wergea-Warten 

29.04.2015  Het Friese Land Soos en Meer "Maaltijd" Us Doarpshûs  

12.30 - 14.00 uur  

29.04.2015  Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  
02.05.2015 Dames reünie V.V. Warga Kantine V.V. Warga 

 
 
 

Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda”, voor verdere opgave’s e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl 
A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 

 

 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 64 / 60 14 39 / 62 12 99  
E-mail: info@dierenartsgrou.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 u. 
 
Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30  en 17.00 - 18.00 u.  
Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
 
Openingstijden van de balie: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
     
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 april 2015 

 
St Martinusparochie 
Do. 2 april 19.30 uur euch. J. de Wolf 
Witte Donderdag, euch.viering in Wytgaard 
Vrij. 3 april 15.00 uur Goede Vrijdag, 
 Kruisweg o.l.v. liturgiegroep 
Za. 4 april 21.00 uur euch. J. de Wolff / 
  S. Boukema, Paaswake 
Zo. 5 april 10.00 uur euch. J. de Wolff / 
  S. Boukema, Paaszondag 
Za. 11 april 19.30 uur com. S. Boukema 
Zo. 19 april 10.00 uur com. S. Boukema 
Za. 25 april 19.30 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
  
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
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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 
 
Maart 2015, 55e jaargang nr. 3.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
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 (LET OP: dit bankrekennummer vervalt per 01-06-2015) 
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 24 april 2015. 
 
Kopij uiterlijk woensdag 15 april 2015 a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

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

2015 
 
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 
 
November woensdag 11 november vrijdag 27 november 



 

 
 


