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  Dat tinke we dus al 40 jier, mar stean dan mei in frustraasje riker al gau wer mei beide fuotten op de grûn. 
 
Op nei de priisútrikking en al gau skeat de spanning omheech. 
Mei noch 2 teams te gean, team Reinder mei bemanning en team Hessel mei bemanning knepen we him al..... 
Sieb makke it nog wat spannender: soe de fergetten WWS flagge die Reinder oppikt hie, dan toch noch ekstra 
punten skoare? 
 
Mar nee hear en ja hear HESSEL en syn bemanning binne de winners fan 2015 !  
 
De joker hie 'n goeie stap setten! 
 
Fam. Sinnema, Hettinga en Kerkstra bedankt foar dizze moaie ferassende knobbeldei! 
 
Oant sjen op snein 25 septimber yn it jubileumjier 2016  dan meie wy de tocht útsette !! 
 
                                           Willy en Jelte 
                                           Theo en Anneke 
                                            Hessel en Corrie 
                                          
Hjirûnder de priiswinners: 
  
Priiswinners by de bern foar it meitsjen fan in prachtige kijkdoos: 
Senna Kuperus en Marije Kuperus 
  
De knobbeltochtwinners: 
1. Hessel Boermans c.s. 
2. Reinder de Jong c.s. 
3. Theun Zwart c.s. 
4. Abe Kooistra c.s. 
5. Aldert Hornstra c.s. 
 

 
Jeften 
 
De wearde fan jild, sit him yn it 
útjaan 
 
€      52,50: E.W. 
€        2,50: W.F. 
€    400,00: St. Popma Gasthuis 
€        7,50:  H.vd B. 
 

Bêste Eelke Wouda, 

Yn in tiid fan whats app, e-mail, linked in en facebook samar in 
brief út Australië. Sa ‘n ien mei read blauwe hokjes, Air Mail 
derop en in postsegel mei prins William, prinses Kate en prins 
George. Fijn te lêzen dat de Havensbank yn Redcliffe tige 
wurdearre wurdt en datst de nammen hjir en dêr ek noch 
werkenst. Tige bedankt foar dyn nice words en dyn bydrage. 

Freonlike groetnis,                                                                                                                                        
namens de Havensbank-redaksje  

Ypie Kerkstra-Pijl (fan Jan en Fetsje, troud mei Sieb Kerkstra 
fan Ype en Jeltsje) 
 
P.S.  We dogge ús bêst en keep up the good work! 
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Nieuws van Pleatslik Belang Wergea 
 
Uitnodiging:  
 
U wordt van harte uitgenodigd de 
najaarsvergadering bij te wonen op 
23 november 2015 
20.00 uur, `s Lands Welvaren 
 
Voorlopige agenda: 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Verslag najaarsvergadering november 2014 
5. Dorpsboomgaard, stand van zaken 
6. Grut Palma, stand van zaken (dhr. H. Hulzenbos) 
7. Bruggen, stand van zaken (mevr. A. Zijlstra, dhr. A 
Zeinstra) 
 
Pauze 
 
8. Us koöperaasje 
9. Sluiting 
 
De definitieve agenda zal te zijner tijd op 
www.wergea.com worden gepubliceerd, evenals de 
concrete invulling van het programma na de pauze. 
 
Namens Pleatslik Belang Wergea, 
Geert Nauta, secretaris. 
 
Meer nieuws: 
 
Dorpenbudget 
In de voorjaarsvergadering van 2014 is het 
zogenaamde dorpenbudget geïntroduceerd. Pleatslik 
Belang heeft ieder jaar geld beschikbaar voor 
initiatieven die de leefbaarheid in het dorp versterken. 
De criteria voor het toekennen van een bijdrage uit 
dat dorpenbudget staan op de website onder het 
tabblad Pleatslik Belang vermeld. Mocht u menen met 
een initiatief in aanmerking te komen voor een 
dergelijke bijdrage, dan ontvangen wij van u graag 
een met redenen omklede aanvraag daartoe: 
pleatslikbelang@wergea.com.  
 
Dorpsschouw 
Voor allerlei zaken die te maken hebben met het 
onderhoud en beheer van de openbare ruimte in het 
dorp heeft de gemeente een meldpunt openstaan: tel. 
nr 14058. Het gaat hier om kleinere meldingen, 
variërend van losse stoeptegels tot slechte afwatering 
of afgewaaide boomtakken.  
 

Voor de wat grotere zaken treedt dorpsbeheer elk jaar 
in overleg met de gemeente; elk jaar vindt de 
zogenaamde dorpsschouw plaats. Voor de schouw van 
dit jaar vragen wij u het volgende: zijn er zaken in de 
openbare ruimte die aandacht verdienen? Meld ze 
ons! pleatslikbelang@wergea.com  
 
Inspraak voorontwerp bestemmingsplan 
Wergea 
 
Van 22 oktober 2015 tot en met 2 december 
2015 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 
Wergea met bijbehorende stukken ter inzage.  
 
Plangebied 

Het bestemmingsplan biedt een actuele juridisch-
planologische regeling voor het gebied waarvoor 
voorheen de volgende bestemmingsplannen van 
toepassing waren: 
- Wergea-kom; 
- Wergea-kom herziening ex artikel 30 WRO; 
- Staande Mastroute Omleiding Wergea-West; 
- Wergea-West Fase 1 en 2 (Grut Palma). 
 
Het nieuwe bestemmingsplan Wergea wordt aan de 
noord- en westkant globaal begrenst door de Nije 
Waring, aan de zuidkant grotendeels door Grut Palma 
en de Wergeasterfeart en aan de zuidoostkant door 
Hilleburen. De oostgrens loopt door agrarische 
percelen gelegen nabij de Warstienserdyk, de 
Wartensterdyk en de Foudering. Het grootste deel van 
de nog te realiseren wijk Grut Palma is niet in dit 
bestemmingsplan opgenomen. Voor dit gebied wordt 
momenteel gewerkt aan een nieuw stedenbouwkundig 
plan en zal te zijner tijd een afzonderlijk 
bestemmingsplan in procedure worden gebracht. 
 
Actualisatie verouderde plannen 
Het plan vervangt een aantal verouderde plannen die 
nu nog in dit gebied van kracht zijn. Die plannen zijn 
verouderd omdat de wetgeving gewijzigd is en er 
inmiddels gebouwen zijn toegevoegd. Het plan is voor 
het grootste deel conserverend. Dit betekent dat de 
nu geldende regels zoveel mogelijk blijven 
gehandhaafd. 
 
Inzage  
Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
stukken kunt u inzien: 
• in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, 

Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 
uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u 
ook vragen stellen over het plan en de procedure 

• via de websites: 
owww.leeuwarden.nl/ruimtelijke-plannen  

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMR
O.0080.14001BP00VO01  

 
Inloopavond  
In het kader van de inspraak zal er op 3 november 
2015 een inloopavond worden gehouden in Us 
Doarpshûs Nieuwe Weg 2/4 te Wergea. De 
inloopavond vindt plaats van 19.00 uur tot 20.30 uur. 
U kunt hier het voorontwerpbestemmingsplan inzien 
en eventuele vragen stellen. 
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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 



 

Reageren 
In de periode waarin het 
voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen 
ingezetenen en belanghebbenden reageren. Dit kan 
schriftelijk of mondeling. U geeft aan met welke 
punten u het wel of niet eens bent en waarom. Het 
college van burgemeester en wethouders kan deze 
punten dan afwegen en meenemen bij het opstellen 
van het ontwerpbestemmingsplan.  
• schriftelijk: schrijf een brief aan de gemeente 

Leeuwarden, t.a.v. het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 21000, 8900 JA 
Leeuwarden  
Vermeld in uw brief: 

o inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
Wergea 

o waarom u een reactie indient 
o de datum 
o uw naam en adres 
o uw handtekening 

mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m 
vr. 08.00 - 17.00 uur). 
 
 

 
 

Bidlerpraat 
 
Kan een monumentaal gebouw nog “monumentaler” 
worden? Vreemde vraagstelling zult u denken, 
vandaar ook gelijk het antwoord, welke in mijn ogen 
gerechtvaardigd is. Maar daar mag over gediscuseerd 
worden, maar weinig zinvol want er wordt niets of 
niemand mee geschaad. Mijn antwoord is: Ja. 
Om de reeds gefronste wenkbrauwen te “ontfronsen” 
volgt mijn argumentatie. 
 
Het gebouw wat heden ten dage door de tijd gaat als 
Multifunctioneel centrum “De Bidler” is een 
monumentaal gebouw en heeft al 2 eeuwwisselingen 
meegemaakt in het centrum van Wergea. Maar hoe 
kan het nog monumentaler? Heel simpel: we hangen 
er nog een monument aan. Het zal u wellicht niet zijn 
ontgaan, want er is ten eerste met ruime mate 
aandacht besteed aan het “aangehangen” monument 
in de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. Maar 
ook heeft u het zelf kunnen waarnemen, dat aan de 
noordzijde, met uitzicht op de voormalige Frico, een 
waar kunststuk is bevestigd. Dat het uitzicht heeft op 
de voormalige Frico, mag in deze zeer toepasselijk 
genoemd worden, daar het alles te maken heeft met 
deze zuivelfabriek die als eerste coöperatie van 
Nederland werd opgericht. Meer hierover bent u of 
kunt u nog tegenkomen in deze Havensbank. 
 
Al met al, een verfraaiing van het gebouw evenals de 
nieuwe beglazing waar hard aan gewerkt word. Dat 
dit nogal voeten in de aarde heeft mag geen 
verrassing zijn. Echter komen er soms nog een paar 
voeten bij in diezelfde aarde en pakt een en ander 
soms anders uit als van tevoren bedacht.  
 

Aan de zijde van de toren zijn 2 ramen voorzien van 
de nieuwe ruitjes en gemonteerd met het moderne 
stopverf, ook wel “kit” genaamd. De ruitjes zijn naar 
ieders tevredenheid maar de kit is reden voor 
overweging. Kit is te verkrijgen in talloze kleuren en 
er was voor gekozen om “gebroken wit” te gebruiken, 
want dat zou het minst opvallend zijn. 
Na het monteren en het resultaat van gepaste afstand 
werd aanschouwd kwam al snel de conclusie dat dit 
gebroken wit veel witter uit de verf komt dan gedacht 
en het nogal “vloekt”. In onze ogen dus een foute 
keuze, iets wat vloekt op een voormalig kerkgebouw 
past natuurlijk niet en het is ook nog eens niet fraai.  
Vandaar zijn we bezig een “nieuwe” kit te verkrijgen, 
maar ook dat vergt weer aandacht. Afwijkende 
kleuren en in grote hoeveelheden en de beperkte tijd 
om het te verwerken, vraagt een nieuwe planning. 
Word vervolgd… 
 
Wat ook onder de aandacht ligt van het Bidlerbestuur 
zijn de donateurs. Het is alweer een tijd geleden dat 
we donateurs gewerfd hebben, vandaar dat besloten 
is om weer een wervingsactie te houden om de 
mensen die nog niet bekend zijn met de 
mogelijkheden om de Bidler mede financieel te 
ondersteunen, daar bekend mee te laten worden en 
wij hopen natuurlijk dat we u als nieuwe donateur 
mogen verwelkomen. Spoedig zult u een brief in de 
bus krijgen waar een en ander in wordt uitgelegd en 
de mogelijk om u aan te melden als donateur. 1 a 2 
weken later kunt u een bestuurslid aan de deur 
verwachten om de brief weer op te halen. 
 
Afgelopen maand was de Bidler weer bezet met 
diverse activiteiten en dat zal ook de komende maand 
niet anders zijn.  
 
01-11-2015 Najaarsconcert De Kriich 15.30 
07-11-2015 Jubileumconcert “Two 

Towers Collective”  
20.00 

15-11-2015 Wergeaster Korenfestival 14.00 
28-11-2015 Toen en Verder (Friese 

Simon & Garfunkel) 
20.00 

29-11-2015 Theaterconcert “Die Twa” 
(afscheidstournee)  

15.30 

 
Mathijs 
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Zuivelmonument Wergea 
 
Nadat het de dag ervoor regenachtig was, en de dag 
erna Pluvius wederom duidelijk aan de knoppen zat, 
waren de weergoden op woensdag 7 oktober Wergea 
wel gunstig gezind. Toen Omrop Fyslân om klokslag 
10 uur het dorp binnenreed, scheen zelfs voorzichtig 
het zonnetje. 
 
Hoewel reporters geacht worden het actuele nieuws te 
verslaan, neemt 'De Omrop' deze ochtend een 
voorschot op komende gebeurtenissen: de onthulling 
van het zuivelmonument. 
 
Afgezien van de Frico-gedenksteen, die eerder al aan 
De Bidler was bevestigd, is verder aan de buitenmuur 
nog geen tastbaar spoor te ontdekken van de 
gebeurtenissen, die later die middag zullen 
plaatsvinden. Om de kijkers in de avonduren toch van  
meeslepende beelden te kunnen voorzien, wordt ter 
plekke een script bedacht om in die behoefte te 
kunnen voorzien. Waarna onder het digitale gesnor 
van de camera, Haeije Andringa en Henk de Vries de 
beide panelen, die de gedenksteen zullen flankeren, 
met gepaste eerbied naar buiten dragen en met 
zachte hand en ontroerde blik tegen de muur van De 
Bidler vlijen. 
 
Waarschijnlijk onrustig geworden door de provisorisch 
uitgevoerde regie, bewaakt Sjoerd Spykstra 
ondertussen als een begeesterd requisiteur, de als 
decorstukken figurerende panelen tegen mogelijke 
beschadigingen ten gevolge van ondoordachte 
handelingen van de beide gelegenheidsacteurs, en 
rust niet eerder dan wanneer ze weer veilig terug zijn 
gekeerd in de boezem van De Bidler. 
Daarna volgen de interviews door Smone Scheffer, 
afgesloten met een walk of fame langs het voormalige 
Frico-terrein. 
's Avonds is in de uitzending te zien hoe 60 minuten 
uitermate fascinerend beeldmateriaal wordt 
gecomprimeerd tot een montage van een enkel 
minuutje. 
 
Begin van de middag spoeden Jelle Dijkstra en Gerard 
Potijk zich met Sjoerd naar De Bidler. Hans Sinnema, 
die het ambachtelijke deel van het kunstwerk heeft 
uitgevoerd, is helaas afwezig vanwege deelname aan 
een beurs in Duitsland. De panelen worden hier met 
oerdegelijk bevestigingsmateriaal aan de muur vast 
gebout. Op het paneel links is de fabriekshistorie 
uitgebeeld. Bovenaan de oorspronkelijke 
stoomzuivelfabriek uit 1886. In het midden de fabriek 
uit 1936, waarvan ook de gedenksteen (met een uit 
zijn as herrijzende feniks) afkomstig is. En onderaan 
uit 1970, de 2 nieuwe fabrieken onder één dak: de 
Centrale Melkinrichting en de Centrale Botermakerij. 
Op het rechter paneel staan de portretten van de 
oprichters van de eerste zuivelvakbond: Martin 
Kalsbeek en Cornelis Kasje, die beide in Wergea 
begraven liggen en waar naar elk ook een straat 
vernoemd is. 
 
Het gedenkteken wordt met een wergeaster vlag 
afgedekt, maar wel zo dat het tijdens de plechtigheid 
met één kort rukje van de muur bevrijd kan worden. 

Er worden vervolgens nog 2 dundoeken in top 
gehesen; een van FrieslandCampina en een van de 
voormalige Voedingsbond FNV. Samen symboliseren 
deze drie de locale zuivelhistorie, zoals treffend 
verbeeld in het pas geassembleerde monument. 
 
Om 16:00 uur zijn circa 70 genodigden en 
belangstellenden uit de zuivelwereld aanwezig in De 
Bidler, waar zij ontvangen worden met koffie en 
oranjekoek. Ook de gemeente is vertegenwoordigd 
met wethouder Van der Molen. Teake Kloosterman 
heet namens Pleatselik Belang, eenieder van harte 
welkom. Hierna nemen achtereenvolgens Jan Teade 
Kooistra, nazaat van een van de oprichters, maar nu 
aanwezig in de hoedanigheid van voorzitter van 
district Noord-Friesland, Jeroen Elfers, directeur 
Coöperatieve Zaken van FrieslandCampina en Dick 
Heinen, voormalig bestuurder van Voedingsbond FNV, 
het woord. 
 
Ieder spreekt vanuit zijn eigen visie, maar samen 
vormen de verhalen verschillende stukjes van 
dezelfde puzzel en onstaat zo het totaalbeeld van wat 
De Frico indertijd betekend heeft. De 23 boeren, die 
hier in 1886 de eerste succesvolle zuivelcoöperatie 
oprichtten, met een stoomzuivelfabriek, die zowel 
boter, als kaas, als consumptiemelk produceerde, wat 
niet eerder in Nederland had plaatsgevonden. 
Martin Kalsbeek en Cornelis Kasje die in 1900 de 
eerste Nederlandse zuivelbewerkersbond oprichtten 
en daarmee de grondleggers waren van de latere 
Voedingsbond FNV, die daarna weer is opgegaan in 
FNV Bondgenoten. En tenslotte de sluiting van de 
fabriek in 1994, die in de ogen van de toenmalige 
directie economisch gezien noodzakelijk was, maar 
het dorp honderden arbeidsplaatsen kostte. 
 
Dan volgt de onthulling door Wouter Schuurmans, 
nazaat en naamgenoot van een van de oprichters van 
de zuivelcoöperatie, samen met Henk de Vries, die tot 
de sluiting werkzaam was in de fabriek en daarnaast 
actief als vakbondslid. Jelle, Sjoerd en Gerard hebben 
gelukkig goed werk geleverd. Want na een korte, 
simultaan uitgevoerde ruk aan het koord door de 
beide heren, dwarrelt het dundoek gracieus naar 
beneden en onthult zo het tot nu toe verborgen 
kunstwerk aan de verzamelde menigte. 
 
Nadat iedereen zich uitgebreid heeft kunnen vergapen 
aan het -inderdaad schitterende- gedenkteken, 
stroomt de meute weer binnenwaarts naar het 
rustieke middenschip van De Bidler, waar met 
onvermoeide ijver het ondertussen warm gedraaide 
Bidler-team de aanwezigen voorziet van een 
uitgelezen keur aan versnaperingen om zowel de 
hongerigen als de dorstigen te kunnen voeden en 
laven. 
 
Dan neemt Teake nog eenmaal het woord. Hij 
bedankt alle sprekers en onthullers en zet zijn 
woorden kracht bij met een boeket bloemen voor elk. 
Ook spreekt hij zijn oneindige opluchting uit dat na 
een eprisode van twaalf jaar het agenda-punt: 
'zuivelmonument' van de agenda geschrapt kan 
worden. 
Daarna wordt het formele deel van deze bijeenkomst 
afgesloten en is iedereen in de gelegenheid om nog 
even na te praten. 
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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!   
 
 

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 uitvaartvereniging bestaat al sinds 1924. In de 
beginjaren deed men aan “rou en trou yn eigen doarp”. Het was de 
burenplicht om de overledene 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. In combinatie met het lidmaatschap 
van de vereniging kan Twenthe maatwerk leveren.  
 

De bode van onze vereniging is mevr. Anna Bijlsma,  
tel. 0511‐ 521336/06 53931149 of 06 10330337 .   
Mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 

Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’:  
mevr. I Hoogwater, tel. 058-2552437.  
Mailadres:  delaatsteeer@wergea.com 
 
Telefoonnummers van  uitvaartverzekering Twenthe vind je op de 
polis; het algemene nummer is 053-4312732 (www.twenthe.nl) 
 
 



 

 
Tenslotte. 
Het monument is vorm gegeven door Jelle Dijkstra, 
Sjoerd Spykstra en Hans Sinnema. 
De organisatie was in handen van Haeije Andringa, 
Tieneke Potjewijd en Henk de Vries. 
De kosten zijn gedragen door FrieslandCampina, FNV 
Bondgenoten en Pleatselik Belang. 
Jan Teade kooistra, Jeroen Elfers en Dick Heinen 
voorzagen het monument van context.. 
Teake Kloosterman heeft als voorzitter van PL deze 
middag op voortrefelijke wijze geleid. 
Wouter Schuurmans was graag bereid deze 
historische onthulling mede op zich te nemen. 
En het Bidler-team stond als altijd weer garant voor 
een superbe gastronomische ervaring. 
 
Maar alleen de aanwezigheid van zoveel oprechte 
belangstellenden heeft de middag tot een werkelijk 
succes kunnen maken. Waarvoor dank! 
 
Henk de Vries 
  

 

Herstel útskoat himpenserpoldermole 
 
De afgelopen weken is onderhoudswerk uitgevoerd 
aan het uitwateringssysteem van het gemaal van 
de Hempensermeerpolder tussen Wergea en 
Leeuwarden. Als eigenaar van het elektrische 
gemaal is Wetterskip Fryslân opdrachtgever van 
de werkzaamheden.  
 
Uniek is dat het elektrisch gemaal is opgesteld in 
de grote monumentale Himpenserpoldermole. 
Als één van de weinigen kan de vijzel van dit gemaal zowel met windkracht als op elektrisch worden 
aangedreven. 
 
De betonnen útskoat (de goot waardoor het 
polderwater wordt afgevoerd) is voor een groot 
deel vervangen en aan weerszijden zijn nieuwe 
damwanden geplaatst. Met deze werkzaamheden 
moet de lekkage van de laatste jaren door het 
molenerf verholpen zijn. 
 
Gedurende de werkzaamheden kan het gemaal niet pompen en de molen niet draaien. Om die reden heeft het 
Wetterskip dan ook een noodpomp geplaatst om het overtollige water uit de polder te pompen. 
De werkzaamheden worden, onder directie van Van Reeuwijk Bouwmeester, uitgevoerd door 
Aannemingsbedrijf Oosterhof Holman uit Harlingen.  
 
Het is de bedoeling dat in 2016 ook de bovenbouw van de molen grondig wordt gerestaureerd. De eigenaar 
van de molen, de Monumentenstichting Boarnsterhim, is druk doende om hiervoor de benodigde gelden te 
verkrijgen. 
 
De Monumentenstichting Boarnsterhim is sinds eind 2010, naast nog 7 andere Rijksmonumenten, eigenaar 
van de Himpenserpoldermole. De afgelopen jaren heeft deze nieuwe stichting veel onderhouds- en 
restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is inmiddels 
weggewerkt. Als in 2016 de restauratiewerkzaamheden aan de molen zijn uitgevoerd staan alle monumentale 
gebouwen er weer pico bello bij. 
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Op woansdei 5 augustus is ús 
doarpsgenoate Nynke de Groot 
ôfset foar in flinke kuiertocht 
hielendal nei Santiago de 
Compostella yn Spanje. 
It is de bedoeling dat sy heal 
desimber oankomt yn dit 
Spaanske beafeartsplak.  
 

 
Midden Frankryk 
It wie werklik in bjusterbaarlijk momint om Femke, 
Ester en myn âlders te moetsjen. We ha prachtige 
dagen hân wêr helaas fierstente gau in ein oan kaam. 
It moment dat se my wer fuort brochten en ik út de 
auto stapte, wie absurd. Ik woe net útstappe! Ik woe 
mei nei hûs! Mar ik wist dat ik der spyt fan krije soe 
dus ha eltsenien in pear dikke túten jûn en ha it spul 
útswaaid. En ‘Door’! Wat ha ik twa drege dagen hân! 
De earste jûn mocht ik daliks yn in hok sliepe sûnder 
matras en kessen. Iten wie der ek net, dat ik ha wat 
koekjes, makreel en dadels ophaffele. 
 
Healwei de wike kaam ik Patrice tsjin (Fransman, 
boswachter, 56 jier). We koene it bêst fine! Hy 
fertelde my hokker beskes ik wol en net ite koe en 
wist faaks in koarter paad. Dat skeelde noait mear as 
twa km en faaks duorre it ek langer omdat it paden 
wiene wêr 't sels de bisten omhinne rinne soene. Sa 
hie hy my in kear ergens troch hinne brocht! No, ik 
kaam it ‘struikgewas’ út mei de striemen op de kop, in 
winkelheak yn de broek en de brandnettel bulten op 
de earmen! Mar hawar, it wie 1 km koarter. Ik wie 
tige bliid dat we der wiene want it hie de hele dei 
reint. Ik wie sa kâld as in bok. Nei it douchen frege it 
mantsje wêr we sliepten as ik ek wat drinke woe, ik 
sei dat ik wol nocht hie oan kofje. Ik seech noch in âld 
flutsje yn ‘e kanne sitten en ferwachte dat hy wol nije 
sette soe. Mar nee! Hy slingere it flutsje yn in beker, 
sette die yn de magnetron en joech it my oer. Thús 
hie ik dit nea opdronken mar ik doarde it mantsje net 
teleur te stellen dat ha it fluch opdronken. It wie 
werklik net te sûpen! 
 
De oare deis krige Patrice it skokkende berjocht dat 
syn maat ferstoarn wie. We binne noch efkes fierder 
rûn nei in doarp en dêr is hy op de bus 
stapt. Undertusken rin ik wer mei Alex. Dat befalt ek 
prima. Ik ha it tige nei myn sin. It iennigste wat erch 
fervelend is, is it feit dat ik net sliep. 
De tiid is dan in raar ding: Hoe kin soks wat sa 
konstant is, sa relatyf wêze! Ik ha it idee dat der 
nachts wol 5 kertier yn in oere sitte! Bin dêrtroch ek 
siik wurden en koe in moarn net rinne. Juster moest 
ik 27 km. De lêste 5 km kaam ik net meer foarút. Ik 
stie hast steand te sliepen. Sa koe it net langer, der 
moast wat barre. Ester hie slieppillen meinommen 
mar die holpen net. Miskien moast ik de dosis wat 
omheech slingerje. Jawis, dat wie fêst de oplossing. 
Dat ik ha twa slieppillen en twa asperientsjes nei 
binnen wrotten en ha my del joen. Ik ha sliept! 
Hearlyk! Fielde my wer stikken better. Hjoed ha ik 
nettsjinsteande de rein in bêste dei hân. Hearlyk! 
Goh, je sille nije wike mar besite krije fan de 
underwiisynspeksje. Liket my mar stressen.  
 
 

Dordogne 
De lêste kear dat ik skreau wie it min waar. Dat hat 
noch in pear dagen trochsetten. 
Ik wit noch dat ik op in moarn wekker waard fan ‘e 
rein en de hurde wyn. Wat leit in waarm bed dan 
noflik. Ik soe my noch in kear omdraaie mar betocht 
yn ien kear dat myn sokken noch bûten yn it finster 
leine te wjirjen. Ik flean it bed út, doch it raam iepen 
en sjoch om my hinne. Gjin sok te bekennen 
fansels! Ik hie se ek net fêst setten, dat de wyn hie 
frij spul hân. Op myn slippers bin ik nei bûten setten. 
Ik moast die ferrekte dingen toch wer ha want myn 
oare pear hie ik al wei barge! (lykas myn kessen, 
itensbak en ûnderklean). It wie noch net ljocht dat it 
sykjen wie net sa maklik. Nei in skoft joech ik it foar 
earst mar op. Ik gong oan de tafel sitten en betocht 
dat ik sûnder sokken net fierder koe. En Alex hat 
maat skûtsje dus dat wie ek net in oplossing. Ja, der 
holp gjin bliksem oan ik moast wer nei bûten en 
better sykje. Lang om let ha ik se beide fûn. No, se 
wiene wol wjirre! 
 
Alex en ik ha in pear dagen tegearre rûn. Op it 
snoarkjen fan Alex nei befalt my dat prima. 
Spitigernôch krige Alex in blessure en mocht 5 dagen 
net rinne. Ik bin toen allinich wer ôfsetten.  
It wie en is prachtich neisimmer waar. Ik rin yn koarte 
broek en himd. It fruit pluk ik fan de beamen (appels, 
parren, figen en perziken). Juster seach ik 
framboazen hingjen oan in strûkje in bytsje fan de 
dyk ôf. Ik bin gek op dat spul dat ik begong omraak 
te plukken. Sa ik dêr stean komt der mei gong in 
Dalmatiër ûnder de hage wei stowen! Hy kaam woest 
op my ôf en bleaun flak foar my stean te blaffen en te 
grommen. Allegearre gedachten skeaten troch my 
hinne. Moast ik stean bliuwe? Wêr hie ik myn mes? 
Net yn de eagen sjen toch? Ik besocht de eangst te 
ûnderdrukken mar dat slagge net. Tot myn stomme 
ferbazing sette dat kring like hurd wer ôf as dat hy 
kommen wie. Ik twifele gjin moment en ha de sokken 
der yn set. Ik seach al dravend hieltyd efterom as dat 
bist my ek efternei kaam. Nei in skoft wie ik der wis 
fan dat dat net it sa wie. Ik moast earst sitte. Myn 
hannen trillen as in gek en ik stonk fan it eangstswit. 
Wat wie ik bliid dat ik it roken noch net ferleard wie! 
 
Mar gau nei it folgjende doarp en sykje om plak. Der 
wie in camping en ik liet my fertelle dat se ek 
pelgrims opfange. Ik der hinne. Ik waard wolkom sein 
troch in apart achtich frommes. Se hie de earmen fan 
in houthakker en de stem fan in doarpsomropper. Of 
se wie sels doof of se tocht dat ik dat wie want se 
raasde wol sa ûnfoech hurd, ik koe it net litte en hâld 
de hannen foar de earen. Mar ik hie foar in tientsje 
plak dus it gong bêst. 
 
Ik bin no yn de Dordogne. It is hjir gâns better as it 
Noorden. Sa slecht as ik yn it begjin allinnich wêze 
koe, sa goed giet dat no. It komt wierskynlik troch dat 
ik better mei de persoan opsjitte kin wêr ik it dan mei 
dwaan moat. Se befalt my hieltyd better. Ik gean 
moarns as it ljocht wurdt de doar út en sjoch wol wêr 
ik hinne rin. Dat hinget fan it waar ôf en myn 
skynbonken. Hjoed gong it bêst, dat ik ha 35 km rûn. 
It is in prachtich frij bestean. Moarn sil ik earst om 
nije skuon want dizze binne fersliten.  
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Ha al by in skuonmakker west mar it waard neat mear 
om se te meitsjen. Ik ha der 1200 km op rûn. Bin no 
dus likernôch op de helte. 
 
Hast yn’e Pyreneeën 
Jim hiene noch mei krigen dat ik nije skuon nedich 
hie.No, dat ha ik witten! Sju, normaal rinne jo die 
dingen rêstich yn. In lyts blokje om en sa no en dan 
yn ‘e hûs efkes oan. Neat oan de hân. Mar nee hear, 
ik flean der daliks 30 km mei troch de bosken. Ja, dat 
is raze om swirrichheden. De lêste kilometers rûnen al 
net mear sa noflik en doe’t ik de skuonen út die, wie 
de reden wol dúdlik. Bljirren as aaien sa grut! De hiele 
hakke siet der ûnder. Gelokkich wie ik ûndertusken in 
expert wurden yn it behanneljen fan dy dingen dat ik 
ha se prikt en plakt en de oare deis koe ik wol wer 
fierder. Se ha it noch in pear dagen fol holden en doe 
ha se lang om let belies jûn. 
 
Underweis kom ik in bytsje oare pelgrims tsjin. 
Meastal liz ik allinnich yn in ‘refuge’. Net die kear yn 
Basanne. Ik lei al hearlyk op bêd te lêzen doe't de 
doar iepen gie en der in drok, lyts mantsje binnen 
stapte. Hy begong daliks al hiele ferhalen op te 
hingjen. As ik it goed begrepen ha wie hy út Praag 
wei rûn en gong hy tot oan de Pyreneeën. Hy hie 
allegear wiis praat oer wat in pelgrim beslist mei ha 
moast op syn reis. Ik knikte mar wat, it wie my eins 
wol hillich. Hy liet my ek syn ‘buff’ sjen. (dat kinst 
brûke as pet tsjin de sinne mar ek as col tsjin de 
kjeld). Fan alles wat hy opneamde wie de ‘buff’ it 
iennichste wat ik ek yn de tas hie. De rest hie ik net 
en ek noch net mist.  
Hy die wer in haal yn de tas en sei dat ie no twa fan 
die dingen hie, want hy hie ien fûn! Glunderjend helle 
hy hem út de tas. Hy like sprekend op die fan my! 
Goh, hoe is dat mooglik. Hmmm....ik fielde al wat 
nattigheid, dat ik begûn yn myn tas om te graaien. 
Gjin buff fansels.  
Ik fertelde him dat de kâns grut wie dat it myn buff 
wie. Gelokkich koe ik in foto sjen litte wêr't ik dat ding 
om hie. Hy seach al wat sneu mar koe net oars dan 
dat ding oan my jaan.  
 
Somtiden ha ik mazzel en kin ik sliepe yn in refuge 
dy't beheerd wurdt troch frijwilligers. Ik krij dan in 
bêst miel iten foar in pear sinten. Op in jûn ferskiende 
der in groep bern mei twa begelieders. De bern krigen 
in rûnlieding fan de frijwilligers. It die bliken dat it fan 
de tsjerke út gong. Se fregen of se my in pear fragen 
stellen mochten. No, dat wie prima fansels. Nei wat 
hin en wer gepraat krigen se yn ‘e gaten dat ik yn 
myn deistich libben foar de klas stie. Dat fûnen se 
prachtich en se fregen my of ik ek alle dagen begong 
mei in ochtendgebed. Ehhh.....nee no. Ik koe harren 
mar moeilijk oan it ferstân bringe dat ik les joech oan 
in iepenbiere skoalle. Se seagen ferekte sneu doe't it 
harren dúdlik waard en ek de bern wiene wat 
teleurgesteld. Doe frege se of ik God al fûn hie op 
myn pelgrimstocht. Ek dat moest ik ûntkenne. Ik ha 
mar foarsichtich sein dat ik der net folle mei op hie. 
Tsja, der stie se dan foar al die bern en die hie se fan 
tefoaren fêst ferteld oer it heilige doel fan in 
pelgrimstocht. Fol fjoer ôfsetten nei de refuge om de 
bern no ris echt kennis te meitsje litten mei in wiere 
pelgrim! En wa komme se der tsjin?  
 
 

Nynke, dy't amper wit wêrom we eins frij ha mei 
Pinkster. It begrutte my suver om de bern dat ik ha 
se allegear in stempel jûn op harren papier krekt as 
de pelgrims eltse dei krije. Ik ha ferteld dat alle 
pelgrims in credential by hun ha om te bewizen dat se 
pelgrim binne. Mei dit bewiis krije se goedkeap 
ûnderdak en iten. De bern wiene hjir gans mei út de 
skroeven en holden it papier grutsk omheech foar de 
foto. Wie dat ek wer oplost. 
 
By lang net alle sliepplakken krij ik in miel iten. 
Meastal moat ik myself wat rêde. Dan bin ik ek faak 
de iennichste. Dat fielt net altyd like feilich. Sa ha ik 
al in kear yn in grut kasteel sliept. God, wat wie dat 
eng, grut en kâld. In oare kear lei ik yn in 
restaurearre molen. Midden yn ‘e wrâld! 
En juster sliepte ik yn in doarpshûs. In joekel fan in 
ding mei 4 fjildbêden der yn. Ik doch nachts gjin each 
ticht. Alle messen ha ik om my hinne lizzen en de 
doaren barikadeerd mei stuollen. Wêr ik no bin is it 
foar it earst echt drok. Der komme hjir in protte 
routes by elkoar. Moarn bin ik yn Saint-pied-de-port 
en dan freed de Pyreneeën oer. Ik sjoch se al lizzen! 
Wurdt in hiele klim. Ik kin noch folle mear beswetse 
mar ik lit it sa earst mar wer. Op nei Spanje!  
 
Au revoir, Nynke  

Jan van der Berg heeft de jaarlijks viswedstrijd 
van de Hillebuoren gewonnen! 
 
Hij bemachtigde alle prijzen: de eerste, de 
meeste  en de langste vis! 
 
De overige buurtgenoten hebben daarna hun 
verlies verdronken ...... Maar dat was reuze 
gezellig! 
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Oktober 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

Nu weer de nieuwste trends op  
kleur en knipgebied. 

 



 

 
WYW - Openbare vergadering 
 
Wurkgroep Ynternet Wergea 
 
Maandag 23 november, 20:00 uur 
Us Doarpshûs Wergea 
 
Openbare vergadering WYW 
Tijdens deze vergadering wordt de gang van 
zaken besproken en legt het bestuur van de 
Stichting WYW verantwoording af aan haar 
relaties. Een ieder die op wat voor manier dan 
ook te maken heeft met WYW is hierbij van harte 
uitgenodigd. 
 

Agenda: 

1. Opening 

2. Overzicht werkzaamheden WYW 

a website 

b wifi 

3. Bestuurssamenstelling 

4. Financiën 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 
 
Opgave voor deze avond is gewenst (via 
secretariaat@wergea.com). 
 
Namens het bestuur, 
Arjen Agema, secretaris 

 

 
 
Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 
2015 

 
Van 13 tot en met 19 september is door 
vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds 
gecollecteerd in Wergea, Warstiens en Eagum. 
Samen hebben zij een prachtige opbrengst van 
€ 687,18  opgehaald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.  “De inzet van onze 
vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en 
donateurs maken mogelijk dat het fonds in het 
komende jaar meer onderzoek naar spierziekten 
kan financieren”, aldus Joanna van Drongelen, 

Bêste allegearre, 
 
As it net mear kin sa as it moat, dan 
moat it mar sa as it kin…… 
 
Dêrom bin ik ferhuze nei Friesma State, 
ik wenje no op de Baai. 
Oostergoostraat 62 c, 9001 CM Grou 
 
Anneke Pijl 
 
Ps: O ja, lidmaatskippen en oare 
frijwillige ferplichtingen sis ik by dizze 
mar op. 
 
 

Collecteweek Diabetes Fonds 
van 2 t/m 7 november 

De collecte voor het Diabetes Fonds vindt 
plaats van 2 tot en met 7 november. In deze 
week wordt door ruim 25.000 vrijwilligers door 
het hele land gecollecteerd om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar diabetes. Er zijn 1 miljoen 
Nederlanders met diabetes, een ziekte die de 
gezondheid steelt en kan leiden tot allerlei 
ernstige lichamelijke problemen.  

 

2015 KCA Halteplaatsen 
 
Wergea: Route 32 A 
Morgenroute 
Totaal 757 
 
Overzicht halteplaatsen inzameling KCA. 
Route 142217-A 
 
Inzameldag: dinsdag 10 november 2015: week 46 
 
Straat: 
Narderherne bij nr. 2: 09.00 – 09.15 uur 
De Terp – Hoek Kleine Buren: 09.15 – 09.30 uur 
Nieuwe Leeuwarderweg bij plantsoen: 09.30 – 09.45 uur 
Leeuwarderweg bij nr. 34: 09.45 – 10.00 uur 
Gele Eker bij nr. 1 (Koepelkerk): 10.00 – 10.15 uur 
Nieuwe Hoek – Gele Eker: 10.15 – 10.30 uur 
De Weinmakker bij nr. 24: 10.30 – 10.45 uur 
Stopperlaarstrjitte bij nr. 2: 10.45 – 11.00 uur 
De Skûtmakker hoek Turfskipper: 11.00 – 11.15 uur 
De Skuorre bij nr. 4: 11.15 – 11.30 uur 
Niewoldstrjitte bij nr. 1: 11.30 – 11.45 uur 
Fricoweg op hoek Kerkbuurt: 11.45 – 12.00 uur 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

Aanplant dorpsboomgaard in 
Narderherne 
 
Op de voorjaarsvergadering van Pleatslik Belang in 
maart 2015 heeft de groencommissie het plan voor 
een dorpsboomgaard in Narderherne gepresenteerd.  
Er werd enthousiast op gereageerd door de 
aanwezigen, en vervolgens is de groencommissie – in 
overleg met de aanwonende bewoners – verder 
gegaan met de plannen. 
Er is een begroting opgemaakt, en er werd subsidie 
aangevraagd. Er was al een bedrag toegezegd door 
Landschapsbeheer Fryslân, en in juli kwam het 
prachtige bericht van het Mienskipsfonds van de 
Gemeente Leeuwarden dat zij het een mooi plan 
vinden en dit willen subsidiëren !  Dit werd nog 
aangevuld met een bijdrage van PB Wergea !   
Hiermee kan het plan voor de dorpsboomgaard 
uitgevoerd worden! 
 
De bedoeling is dat in oktober/november het terrein 
gedraineerd wordt, en de voorbereidingen worden 
getroffen voor het planten van de bomen. 
 
Vóór het einde van het jaar zal een feestelijke 
plantdag georganiseerd worden, waarbij de oudere 
schoolkinderen worden uitgenodigd om een handje te 
helpen. 
 
Oproep:  bent u enthousiast over dit plan, en wilt u 
als vrijwilliger meedenken (aktiviteiten organiseren 
e.d.) of de boomgaard goed onderhouden (maaien, 
schoffelen, snoeien), meld u zich dan aan bij de 
groencommissie! 
 
En…denk alvast na over een mooie naam voor onze 
dorpsboomgaard! Prijs: een fruitmand! 
 
Pleatslik Belang Wergea/groencommissie: 
Erica Haijtema   tel. 255239         Dolf Velde   tel. 
2552750         Anne Wobbes   tel. 2551784 
mailadres :  dolfvelde@hotmail.com 
 
 

 
De vereniging heeft geen politieke -, religieuze -of 
leeftijdskleur. Dus iedere vrouw is welkom! 
 
Vrouwen van Nu ontmoeten elkaar op diverse 
momenten en ondernemen verschillende activiteiten. 
Als lid kun je ongeveer 8 bijeenkomsten in de 
wintermaanden verwachten waar interessante  
onderwerpen aan de orde komen.  
 
Binnen de vereniging is er een bloeiende tuinclub 
waar men stekjes uitwisselt, bloemstukken maakt en 
tuinen gaat bekijken zowel in Warten-Wergea of 
ergens in de provincie.  
 
 
 

Er is een reiscommissie. Deze commissie plant een 
aantal data waarop er op reis wordt gegaan of ergens 
met elkaar wordt gegeten of een bezoek aan een 
voorstelling wordt gebracht.  
De leesclub leest ongeveer 6 boeken per jaar. Vooraf 
stemt men de keuze van het boek af en er wordt een 
datum geprikt om met elkaar het boek te bespreken. 
Soms wordt hetzelfde boek besproken in de 
bibliotheek in Leeuwarden en wordt ook daar de 
avond gezamenlijk bezocht.  
Sinds april dit jaar is er een fietsclub. Dit is geheel 
vrijblijvend en wie zin heeft, kan alle eerste 
donderdagmiddagen van de maand mee fietsen. De 
route is ongeveer tussen de 20 en 30 kilometer, want 
het moet met een “gewone” als een elektrische fiets 
te doen zijn.  
Ook is er dit jaar een filmgroep gestart. De film wordt 
bij de bibliotheek gehuurd en in huiskamer verband 
bekeken en kort besproken. Vooraf wordt een 
boekwerkje uitgereikt van de 4 films die men dat jaar 
gaat zien. In dat boekje staan de rollen en de 
achtergronden van de films en de vragen waar je het 
na afloop over kan hebben.  
 
Dit is nog maar een klein deel wat je allemaal bij de 
Vrouwen van Nu afdeling Warten Wergea kunt 
aantreffen. Onze afdeling loopt al mooi naar de 100 
jaar en we gaan er van uit dat we dit met gemak 
halen zodat er een leuk feest georganiseerd kan 
worden. Wil je weten of dit iets voor jou is, dan kun je 
twee keer een afdelingsavond bijwonen voordat je je 
aanmeld als lid.  Het lidmaatschap bedraagt € 50,60 
per jaar. 
Als je lid bent van de plaatselijke afdeling kun je 
aanschuiven bij activiteiten van het provinciale bond, 
zoals persoonlijke trainingen of het bezoeken van een 
topdag. Dit is een dag waarop je bedrijven gaat 
bezoeken uit een bepaald deel van de provincie 
Fryslân. Het onderliggende onderwerp is vaak 
voedsel.  
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in een onderwerp van 
een andere afdeling dan kun je je daar ook voor 
aanmelden. Dit kan een ledenavond zijn, maar ook 
een workshop die de eigen afdeling niet aanbiedt.  
 
Landelijk worden er ook bijeenkomsten georganiseerd 
zoals bv. de textieldag in Leiden waar divers 
handwerk werd geëxposeerd, of een gezamenlijk 
bezoek aan het Rijksmuseum. De landelijke 
vereniging viert dit jaar haar 85-jarig bestaan want 
daar zijn ze nog niet zo ver als in Warten – Wergea!  
Wil je meer weten over Vrouwen van Nu of ben je 
nieuwsgierig geworden, dan kun je aankloppen bij de 
coördinatoren: 
 
Beitske Boekema  
beitske@boekemawergea.nl 
 
Rinske Santema  
rinske@live.nl 
 
Paula Wobbes 
b.bloemisterijwobbes@upcmail.nl  
  

 

 
Met de kracht  

van vrouwen de leefomgeving 

versterken 
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WWS Puzzeltocht 

2015



WWS Puzzeltocht 

2015



 
 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



Korenfestival in Wergea
 
Op zondagmiddag 15 november vindt in de Bidler het 
derde Wergeaster korenfestival plaats. Vier koren uit 
de omgeving zullen acte
Nortepé Singers, Frouljuskoor Eigenwiis, 
Damesakkoord en Popkoor Wergea.
 
De Nortepé Singers 
De Nortepé Singers uit Noordwolde is een gemengd 
koor van ongeveer 45 personen van allerlei 
leeftijden. De muzikale leiding is in handen van
Sander Metz. Het koor is naar aanleiding van een 
gezellige spontane korenavond tijdens de Noordwolde 
Week in 2006 opgericht. Wat begon als een ‘grapje’ is 
uitgegroeid tot een heus optreden op de Noordwolde 
Week, exact een jaar later. Inmiddels wordt er ee
aantal keren per jaar opgetreden op o.a. 
personeelsfeestjes, braderieën en festivals. Het 
repertoire is zeer gevarieerd: van rustige evergreens 
tot hedendaagse popmuziek.
 
Frouljuskoor Eigenwiis
Een gezellige groep dames, een enthousiaste dirigent 
en en twee muzikanten vormen samen het Wartenster 
Fouljuskoar Eigenwiis. In 2009 richtten Alie Wartena 
en Tini Schippers het koor op en bestaat het inmiddels 
uit ruim 35 leden. Er wordt een divers pop
musicalrepertoire gezongen, waaronder vele 
klassiekers uit de jaren 60 en 70. Dit alles onder de 
bezielende leiding van dirigente Marijke Adema en de 
muzikale begeleiding van toetsenist Wopke IJedema 
en gitarist Hilbrand Adema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
It gûnze al troch de buorren...Wat docht in delegaasje fan it Iepenlofspul by de Wolfederaasje? Wolno, it hat 
allegear te krijen mei de lokaasje fan it Iepenloftspul fan takom jier! Want de kûgel is troch de tsjerke. Ek 
dizze kear is der wer in bysûnder plak fûn wêr't we it ferhaal fan 
De âlde suvering fan de Frico!
 
In ferhaal wat giet oer suverjen, wat 'm ôfspilet op in suvering kin fansels gjin bettere namme krije dan 
Suvering. 
 
Op dit stuit wurdt der al troch ferskate meiwurkers hurd wurke oan alle tariedingen. De spilers binne frege en 
yn it nije jier sille de repetysjes úteinsette. Healwei juny kin dan elk it resultaat besjen. Hoe en wat? Dêroer 
letter mear...... 
 
Kommisje Iepenloftspul
 

Korenfestival in Wergea 

Op zondagmiddag 15 november vindt in de Bidler het 
derde Wergeaster korenfestival plaats. Vier koren uit 
de omgeving zullen acte de présence geven: De 
Nortepé Singers, Frouljuskoor Eigenwiis, 
Damesakkoord en Popkoor Wergea. 

De Nortepé Singers uit Noordwolde is een gemengd 
koor van ongeveer 45 personen van allerlei 

De muzikale leiding is in handen van 
Het koor is naar aanleiding van een 

gezellige spontane korenavond tijdens de Noordwolde 
Week in 2006 opgericht. Wat begon als een ‘grapje’ is 
uitgegroeid tot een heus optreden op de Noordwolde 
Week, exact een jaar later. Inmiddels wordt er een 
aantal keren per jaar opgetreden op o.a. 
personeelsfeestjes, braderieën en festivals. Het 
repertoire is zeer gevarieerd: van rustige evergreens 
tot hedendaagse popmuziek. 

Frouljuskoor Eigenwiis  
Een gezellige groep dames, een enthousiaste dirigent 

twee muzikanten vormen samen het Wartenster 
Fouljuskoar Eigenwiis. In 2009 richtten Alie Wartena 
en Tini Schippers het koor op en bestaat het inmiddels 
uit ruim 35 leden. Er wordt een divers pop- en 
musicalrepertoire gezongen, waaronder vele 

it de jaren 60 en 70. Dit alles onder de 
bezielende leiding van dirigente Marijke Adema en de 
muzikale begeleiding van toetsenist Wopke IJedema 
en gitarist Hilbrand Adema.  

Iepenloftspul Wergea spil

It gûnze al troch de buorren...Wat docht in delegaasje fan it Iepenlofspul by de Wolfederaasje? Wolno, it hat 
allegear te krijen mei de lokaasje fan it Iepenloftspul fan takom jier! Want de kûgel is troch de tsjerke. Ek 

er in bysûnder plak fûn wêr't we it ferhaal fan 
De âlde suvering fan de Frico!  

In ferhaal wat giet oer suverjen, wat 'm ôfspilet op in suvering kin fansels gjin bettere namme krije dan 

uit wurdt der al troch ferskate meiwurkers hurd wurke oan alle tariedingen. De spilers binne frege en 
yn it nije jier sille de repetysjes úteinsette. Healwei juny kin dan elk it resultaat besjen. Hoe en wat? Dêroer 

Kommisje Iepenloftspul Wergea 

Damesakkoord 
Al meer dan 15 jaar zangplezier met
Damesakkoord uit Grou. Samen met dirigente Anna 
Bonnema gaan ze iedere week aan de slag om het 
repertoire te onderhouden en nieuwe liedjes onder de 
knie te krijgen. Een serieuze bezigheid met een hoop 
gezelligheid. Het koor is begonnen m
liedjes die met water te maken hebben, maar heeft 
dat een aantal jaren geleden losgelaten en is er voor 
een nieuwe naam gekozen. Nu worden vooral 
klassieke popsongs gezongen. Daarnaast staan Fryske 
sankjes en meezingers op het repertoire 
gelegenheid die daar om vraagt.
 
Popkoor Wergea 
Popkoor Wergea is gestart in april 2012 en staat 
onder leiding van dirigenten Sander Metz en Reinout 
Weima, die tevens voor de muzikale begeleiding 
zorgen met respectievelijk piano en gitaar. In korte
tijd is er een flink repertoire opgebouwd met 
nummers van o.a. Joe Jackson, Beatles en REM. 
Inmiddels heeft het bijna 40-koppige koor er al heel 
wat mooie optredens opzitten op o.a. het 
Winterkorenfestival, de Stipelrûntes, de Promnight in 
Appelscha en een heus radio- 
Omrop Fryslân. 
 
Zondag 15 november 2015 
De Bidler Wergea 
14.30u (zaal open: 14.00u) 
Vrij entree (melkbus aanwezig)

 

Iepenloftspul Wergea spilet: DE SUVERING 

It gûnze al troch de buorren...Wat docht in delegaasje fan it Iepenlofspul by de Wolfederaasje? Wolno, it hat 
allegear te krijen mei de lokaasje fan it Iepenloftspul fan takom jier! Want de kûgel is troch de tsjerke. Ek 

er in bysûnder plak fûn wêr't we it ferhaal fan "O Brother, Where Art Thou"

In ferhaal wat giet oer suverjen, wat 'm ôfspilet op in suvering kin fansels gjin bettere namme krije dan 
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Al meer dan 15 jaar zangplezier met elkaar, dat heeft 
Damesakkoord uit Grou. Samen met dirigente Anna 
Bonnema gaan ze iedere week aan de slag om het 
repertoire te onderhouden en nieuwe liedjes onder de 
knie te krijgen. Een serieuze bezigheid met een hoop 
gezelligheid. Het koor is begonnen met het zingen van 
liedjes die met water te maken hebben, maar heeft 
dat een aantal jaren geleden losgelaten en is er voor 
een nieuwe naam gekozen. Nu worden vooral 
klassieke popsongs gezongen. Daarnaast staan Fryske 
sankjes en meezingers op het repertoire voor de 
gelegenheid die daar om vraagt. 

Popkoor Wergea is gestart in april 2012 en staat 
onder leiding van dirigenten Sander Metz en Reinout 
Weima, die tevens voor de muzikale begeleiding 
zorgen met respectievelijk piano en gitaar. In korte 
tijd is er een flink repertoire opgebouwd met 
nummers van o.a. Joe Jackson, Beatles en REM. 

koppige koor er al heel 
wat mooie optredens opzitten op o.a. het 
Winterkorenfestival, de Stipelrûntes, de Promnight in 

 en tv optreden bij 

Vrij entree (melkbus aanwezig) 
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allegear te krijen mei de lokaasje fan it Iepenloftspul fan takom jier! Want de kûgel is troch de tsjerke. Ek 

"O Brother, Where Art Thou" sjen litte wolle: 

In ferhaal wat giet oer suverjen, wat 'm ôfspilet op in suvering kin fansels gjin bettere namme krije dan De 
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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 



Halbertsma sil febrewaris 2016 
it stik “God fan’e slachting” op’e 
planken bringe. It sil dan foar’t 
earst 
oarsprong Franske stik “God of 
carnage” skreaun troch 
Yasmina Reza yn’t Frysk te sjen 
is. De filmmakker Roman 
Polanski hat dizze, swart gallige 

komedzje, yn 2011 ferfilme mei as titel “Carnage”. De 
fryske oersetting is fan Betty Schilstra 
yn hannen fan Bert Sinnema.
 
Dit jier spylje wy net yn de
by Wobbes yn’e kas, Kleine buren 1.
De “seal” is net grut, mar om toch eltsenien de kâns 
te jaan it stik te sjen, sille we meardere kearen spylje. 
En wol op 5, 6, 13, 14, 
freed en sneon begjinne we om 20.00 oere en snein 
geane we 16.30 oere los.
 
De foarferkeap is op tiisdei 26
doarpshûs.  
fan 19:00 oant 19:30 oere foar de leden en fanôf 
19:30 foar elkenien. 
 
Oant sjen, 
It Halbertsma bestjoer  
 
 
Nieuws van het Filmkafé Bagdad 
 

Op 25 en 26 september was het in Nederland 
Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je 
samen viert met je buren en de buurt. Een dag 
waarop je gezellig samen komt en waarbij veel 
mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt.
jaar werd het in Nederland voor de tiende keer 
gevierd. Zo lang doen wij nog niet mee. Vrijwilligers 
van het Filmkafé Bagdad en van Us Doarpshûs 
hebben hun derde Burendag op 25 september 
gevierd. We zijn druk bezig gewees
het ophangen van het frame en het doek. Dit frame 
kan eventueel ook gebruikt worden door andere 
verenigingen, die het dorpshuis gebruiken. We 
hadden ’s avonds een mooie bezetting bij de film The 
Imitation Game. Al met al vonden wij het 
geslaagde Burendag.  
 
We zijn van plan om bovenstaand doek iedere keer in 
de week voorafgaand aan de film te bevestigen. De 
volgende film – A LATE QUARTET
november om 20.30 gedraaid. Dus vanaf maandag 2 
november zal het frame er wee
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De foarferkeap is op tiisdei 26 jannewaris yn ús 
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Nieuws van het Filmkafé Bagdad  

 
 

Op 25 en 26 september was het in Nederland 
Burendag, het jaarlijks terugkerend feest dat je 
samen viert met je buren en de buurt. Een dag 
waarop je gezellig samen komt en waarbij veel 

doen voor elkaar en de buurt. Dit 
jaar werd het in Nederland voor de tiende keer 
gevierd. Zo lang doen wij nog niet mee. Vrijwilligers 
van het Filmkafé Bagdad en van Us Doarpshûs 
hebben hun derde Burendag op 25 september 
gevierd. We zijn druk bezig geweest in de tuin en met 
het ophangen van het frame en het doek. Dit frame 
kan eventueel ook gebruikt worden door andere 
verenigingen, die het dorpshuis gebruiken. We 
hadden ’s avonds een mooie bezetting bij de film The 
Imitation Game. Al met al vonden wij het een 

We zijn van plan om bovenstaand doek iedere keer in 
de week voorafgaand aan de film te bevestigen. De 

A LATE QUARTET- wordt op vrijdag 6 
november om 20.30 gedraaid. Dus vanaf maandag 2 
november zal het frame er weer hangen.  

HP/De Tijd vat de film als volgt samen: 
fascinerende inkijk in het bestaan van beroepsmusici.
Christopher Walken speelt een van de mooiste rollen 
van zijn carrière. Met Beethoven’ s Opus 131 als 
inspiratiebron brengt A LATE QUARTET een eerbe
aan de culturele wereld van New York. Volgens ons 
een film, die er toe doet.  
 
Op filmgebied is er voor de filmliefhebber genoeg te 
doen in de maand november. Even een willekeurige 
greep uit het novemberprogramma. Het Noordelijk 
Film Festival van 11 -15 november. Dit jaar valt dit 
bijna samen met de Terschellinger Filmdagen van 12
15 september ( 53 films uit 24 landen in 4 dagen op 1 
eiland).   
 
Door de kulturele kommisje Wergea en onze 
werkgroep wordt momenteel hard nagedacht over de 
invulling van een filmfestival op een bijzondere locatie 
in december. Meer informatie volgt in de volgende 
Havensbank.   
 
Voor de filmliefhebbers van Filmkafé Bagdad in elk 
geval de volgende data in de agenda noteren: 
6 november, 11 december (onder voorbehoud i.v.m. 
filmfestival in dezelfde periode)
april.  
 
Werkgroep Filmkafé Bagdad 
 
 

 
Een zondagmiddag met “de Kriich”

 
Fanfare “de Kriich”, onder leiding van Michiel 
Sybesma, nodigt u uit op zondagmiddag 1 november 
voor een muzikaal onthaal in MFC de Bidl
Wergea. Het programma van deze middag belooft 
divers ingevuld te worden; Voor elk wat wils!
 
Speciaal voor de jeugd (en natuurlijk de trotse 
ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neefjes, nichtjes, 
vriendjes, vriendinnetjes, etc.)

• is er een optreden van onze Kriich leerlingen 
onder leiding van Syde van der Ploeg

• de Disney hits “Lyon King en “Let it Go” uit 
Frozen* 

*Met zang en fryske tekst gezongen & 
geschreven door Sietske de Boer 

 
Ook de oudere jeugd wordt niet vergeten!
Het programma van de fanfare 
oude vertrouwde en nieuwe Kriich hits.
Ook de traditionele mars zal (voor de liefhebbers) 
zeker niet ontbreken. 
Wat verder handig is om te weten:

• Locatie = MFC de Bidler
• Zaal = open om 15.00 uur, de muzikale aftrap 

= 15.30 uur 
• Entree = gratis 

 
Ons advies?

Net stinne mar hinne!
Graag tot ziens op 1 november!

Zie ook www.dekriich.nl

 

 

HP/De Tijd vat de film als volgt samen: een 
fascinerende inkijk in het bestaan van beroepsmusici. 
Christopher Walken speelt een van de mooiste rollen 

Met Beethoven’ s Opus 131 als 
inspiratiebron brengt A LATE QUARTET een eerbetoon 
aan de culturele wereld van New York. Volgens ons 

Op filmgebied is er voor de filmliefhebber genoeg te 
doen in de maand november. Even een willekeurige 
greep uit het novemberprogramma. Het Noordelijk 

15 november. Dit jaar valt dit 
bijna samen met de Terschellinger Filmdagen van 12- 
15 september ( 53 films uit 24 landen in 4 dagen op 1 

Door de kulturele kommisje Wergea en onze 
werkgroep wordt momenteel hard nagedacht over de 

n filmfestival op een bijzondere locatie 
in december. Meer informatie volgt in de volgende 

Voor de filmliefhebbers van Filmkafé Bagdad in elk 
geval de volgende data in de agenda noteren:  

onder voorbehoud i.v.m. 
festival in dezelfde periode), 12 februari en 1 

Een zondagmiddag met “de Kriich” 

Fanfare “de Kriich”, onder leiding van Michiel 
Sybesma, nodigt u uit op zondagmiddag 1 november 
voor een muzikaal onthaal in MFC de Bidler in 
Wergea. Het programma van deze middag belooft 

Voor elk wat wils! 

(en natuurlijk de trotse 
ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, neefjes, nichtjes, 
vriendjes, vriendinnetjes, etc.) 

n onze Kriich leerlingen 
onder leiding van Syde van der Ploeg 
de Disney hits “Lyon King en “Let it Go” uit 

*Met zang en fryske tekst gezongen & 
geschreven door Sietske de Boer  

Ook de oudere jeugd wordt niet vergeten! 
Het programma van de fanfare zal een mix zijn van 
oude vertrouwde en nieuwe Kriich hits. 
Ook de traditionele mars zal (voor de liefhebbers) 

Wat verder handig is om te weten: 
Locatie = MFC de Bidler 
Zaal = open om 15.00 uur, de muzikale aftrap 

Ons advies? 
Net stinne mar hinne! 

Graag tot ziens op 1 november! 
www.dekriich.nl 
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Jubileumconcert Wergeaster Big Band 
TwoTowersCollective 

 
Zaterdag 7 november in “De Bidler” 
 
Aanvang 20.30 uur (20.00 zaal open) 
 
U bent van harte welkom! 
 
Entree is gratis! 

 

Sinterklaasfeest 2015 
 
Nog maar enkele weken en de Sint stapt weer aan wal in Nederland. 
Ook Wergea zal hij niet vergeten. 
 
Om dit feest te doen slagen is de commissie al weer bij elkaar geweest. 
De intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats op zaterdagmiddag 
28 november. 
 
Op zaterdag 21 november kunnen kinderen t/m groep 5 hun schoen 
inleveren bij Attent tot 17.00 uur. De schoen moet duidelijk voorzien zijn 
van naam en adres. 
 
Programma Sinterklaasintocht op zaterdag 28 november 2015 
 
13.30 uur: Sinterklaas wordt officieel welkom geheten bij de Havensbank onder muzikale begeleiding 

van De Kriich. 
 
Vanaf 14.00 uur: Sinterklaas maakt rijtoer door het dorp.  
 
Tussen 14.30 – 15.30 uur: Kunnen jullie je schoen weer ophalen en er kan gepuzzeld worden. Sinterklaas 

zit in het Doarpshûs. Wanneer niet iedereen tegelijk komt, heeft Sint wat meer tijd om alle 
kinderen een handje te geven, een liedje te horen of een tekening in ontvangst te nemen. 
Er is gelegenheid voor een bakje koffie of thee (dus portemonnee mee). 

 
Dit jaar houden we onze tweejaarlijkse collecte en wel op woensdag 4 november 2015. Sinterklaas 
maakt veel onkosten en gebruikt uw bijdrage onder andere voor de pepernoten, de huur van pakken, de 
pakjesboot etc. Onze middenstandsvereniging “Wergea Oerein” bekostigt en regelt het vullen van de 
schoenen met iets lekkers.  
 
We hopen dat u ons op woensdag 4 november een warm hart toedraagt wanneer we bij u aanbellen. 
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Utnoeging foar alle leden en 
donateurs: 
 

 
 
 

Jiergearkomste fan iisferiening  
“De Wergeaster Reed” 

         
Op woansdei  04-11-2015 om 20.00 oere yn Ús 
Doarpshûs  
 
WURKLIST; 
 
Iepening 

1. Iepening 
2. Meidielings en ynkommen stikken 
3. Notulen  jiergearkomste Wergeaster Reed 

19-11-‘14 
4. Jierferslach Wergeaster Reed 2014-2015 
5. Finansjeel ferslach 2014-2015 
6. Ferslach kaskommisje en beneaming 

kaskommisje 
7. Bestjoersferkiezing 

- ôfgeand en wer te kiezen, Gerrit de Boer, 
Hielke de Boer 
- ôfgeand en net wer te kiezen, Jan Annema 
- kandidaat-bestjoerslid: Janke Ali Klaver 
- tsjinkandidaten kinne oant in oere foar de 
gearkomste opjûn wurde by it bestjoer 

8. de “Bouwe Herder beker” 
9. Rûnfraach 
10. Slúting 

                                                                                                                                                                               
Siktaris                                                                                 
H. Hettinga 
 
Nei de gearkomste is Klaas Jansma ús sprekker. Hy is 
bekend fan radio en tillefysje en is in smoute prater. 

 
 
 

Schutjasvereniging VV Warga start 
met PROFAB schutjaspartij 

 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen met direct al 
een klassieker: de PROFAB schutjaspartij van 
sponsor Henk van de Veen. Henk had het ook nu weer 
prima voor elkaar. Voor iedereen een prijs, cake bij 
de koffie, diverse gesorteerde hapjes en geen entree. 
Bedankt!! 
 
Er waren nogal wat schutjassers verhinderd, maar 
desondanks stonden er nog 20 deelnemers op de lijst. 
Door elk partuur werd er eerst drie keer gekaart. 
Geen zittenblijvers dus en dit werd dan ook door 
iedereen zeer gewaardeerd, want het gaat immers om 
het kaarten. Na deze drie keer werd de balans 
opgemaakt en vervolgens moest iedereen nog eens 
aan de bak voor de prijzen. De finale werd een 
spannende aangelegenheid tussen Auke en Hennie en 
good old Haye en Henk. Met 15-14 wonnen Haye en 
Henk uiteindelijk. 
 
 

Volledige uitslag: 
1e Haye de Haan en Henk Boxum                                
2e Hennie Spijstra en Auke v/d Zweep 
3e Johannes Sinnema en Floris Sinnema    
4e Roel Dijkstra en Henk v/d Veen 
5e Bettie Ypma en Wietze Ypma 
6e Hendrik Kooistra en Tjibbe Hoogerhuis 
7eGerard de Wolff en Jurjen Mulder 
8e Reinder de Jong en Jan de Boer 
9e Rink Hoff en Wim Bethlehem 
10eRuurd Rijpstra en Johannes Postmus 
 
Overige schutjasdata: 

• Zaterdag 21 november: 2e schutjaspartij 
• Zaterdag 19 december: de KLUS partij van 

sponsor Wim Bethlehem 
• Zaterdag 23 januari: WK schutjassen 
• Zaterdag 13 februari: 5e schutjaspartij 
• Zaterdag 12 maart: Hollandse Avond 

 
Nieuwe schutjassers zijn natuurlijk van harte welkom. 
Kom gerust eens langs op deze altijd zeer gezellige 
avonden. Havensbank columnist Wiebe Sinnema zou 
van deze eerste schutjaspartij verslag doen, maar hij 
was deze avond helaas verhinderd. Na elke 
schutjaspartij komt er een speciaal schutjasbulletin uit 
met hierin het verslag, de foto’s en andere 
wetenswaardigheden. Alle foto’s staan ook op de 
facebookpagina van schutjasvereniging VV Warga. 
 
Namens schutjasbestuur VV Warga, 
secretaris Floris Sinnema 
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  De Meitinkers 
 
Wat doen jullie nou eigenlijk in het Dorpenteam? Is dat het zelfde als 
de wijkteams in de stad? Deze vragen krijg ik in de dagelijkse praktijk 
nog wel eens gesteld. Ik geef dan aan dat ik bij allemaal verschillende 
mensen en gezinnen kom. Ik kom bij jong en oud, rijk en arm, hulpbehoevend of niet. En ja, wij doen het zelfde 
werk als in de wijkteams in de stad.  
 
Hier een voorbeeld van één van de aspecten van het werk van de Meitinker. Met regelmaat melden bewoners 
zich bij ons aan voor hulp bij schulden. Als een bewoner zich bij ons aanmeld omdat hij of zij schulden heeft, 
bijvoorbeeld een  beslaglegging, en niet meer ziet wat er moet gebeuren om de schulden op te lossen, maken 
we een afspraak. Binnenkort starten we met een vast moment in de week waarin we tijd hebben voor 
hulpvragen rond schulden en schuldhulpverlening. Bewoners kunnen hier informatie krijgen, van elkaar leren en 
waar nodig werken aan de aanmelding voor de schuldsanering. Mocht u hier meer over weten, dan kunt u bellen 
met het algemene nummer van het Dorpenteam. 
 
Als er sprake is van schulden, en u weet even niet meer hoe u verder moet, kunt u onze hulp inroepen. We 
kijken samen met u naar verschillende aspecten rond de situatie. Is er bijvoorbeeld al inzicht in hoeveel/welke 
schulden er zijn? Is de administratie op orde? Zo nee, wat is er nodig om dit wel weer op orde te krijgen? Wie 
kan daarin wat betekenen? Zijn er mensen rondom de u die kunnen helpen?  
We kijken ook  met u naar zaken zoals: Is er een dreigende afsluiting van gas/elektra/water? Dreigende 
ontruiming vanwege huurschuld/hypotheekschuld. Waardoor zijn de schulden ontstaan? Wat is er nodig om te 
voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan? Overzicht en inzicht in de situatie is daarbij van groot belang en 
we zien toch vaak dat dit verloren is gegaan. Als er tot een overzicht en inzicht is gekomen (en er geen sprake is 
meer van dreiging m.b.t. afsluitingen/ontruiming) kan er een plan gemaakt worden. Wat kunt u zelf doen? Wie 
kunnen helpen? Is het mogelijk om tot een betalingsafspraak te komen met schuldeisers? Of moet er een 
minnelijke schuldregeling (schuldsanering) worden aangevraagd bij de Kredietbank? Als dat nodig is doet de 
Meitinker dit samen met de u. De Meitinker blijft in overleg ondersteuning bieden waar nodig. Hoe ga je om met 
een krap budget? Wat betekent het om schulden te hebben? Hoe worden nieuwe schulden voorkomen?  
 
Het is natuurlijk het mooiste als schulden voorkomen kunnen worden, maar dit lukt niet altijd. Tijdig hulp vragen 
kan erg belangrijk zijn. Als u ziet dat iemand in uw omgeving financiële problemen heeft kunt u dit ook proberen 
bespreekbaar te maken, of mensen te wijzen op de mogelijkheid van hulp van het Dorpenteam.  
 
U kunt voor verdere vragen of aanmelding altijd terecht bij het Dorpenteam via 0566 625151 of 
info@dorpenteam.nl. 
Een hartelijke groet van uw meitinker Minke Ruth Dijkstra 
 

Kerst workshop 
 
Bloemschikken, een heerlijk avondje uit & met een 
verrassende kerstcreatie naar huis! 
 
Wat: Een zelfgemaakt bloemstuk in de kerstsferen. 
Hoe: Wij tonen u een voorbeeld bloemstuk dat u geheel naar eigen wensen kunt maken. 
 uiteraard staan wij u hierin bij met kennis & praktische tips 
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur 
Datum/ locatie:  
 Woensdag 9 december 2015  
 De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea 
 
Kosten: € 25,- inclusief materialen, koffie/ thee en iets lekkers. 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent in deelname, dan kunt u contact met mij opnemen. 
 
Graag bij aanmelding vermelden: Aantal personen, naam e-mail of telefoonnummer 
zodat ik u een herinnering kan sturen. Opgeven kan tot 30 november 2015.  
Graag zie ik u dan !! 
 
@: info@mariskasflowerart.nl  
T: 06 – 4039 4678. Volg mij ook op facebook! 
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  Dorpsagenda 

 30.10.2015 - 01.11.2015  Apres Ski weekend  Jeugdsoos  SZDRNZLL  

30.10.2015  Ledenvergadering V.V.Warga Kantine V.V. Warga 

20.30 uur  

01.11.2015 Najaars concert "De Kriich" De Bidler  

15.30 uur  

03.11.2015 B.C.Castelein Biljarten "Blauboljen" Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

04.11.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Bingo Us Doarpshûs  

14.00 uur  

04.11.2015 Collecte t.b.v. Sinterklaas intocht Gehele Dorp 

19.00 uur  

04.11.2015 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

04.11.2015 Vergadering ‘De Wergeaster Reed’ Us Doarpshûs 

20.00 uur 

06.11.2015 Filmkafe Bagdad Us Doarpshûs 

20.30 uur  

07.11.2015 Jubileum concert "Bigband Two Towers Collective" De Bidler 

20.30 uur  

09.11.2015 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur  

14.11.2015 Jeugdsoos "SZDRNZLL" Rocknight SZDRNZLL  

14.11.2015 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

15.11.2015 Wergeaster Korenfestival m.m,v. De Bidler  

14.00 uur  De Notepe Singers, Eigenwiis en Damesakkoord 

16.11.2015 " Vrouwen van Nu " Waterlelie Warten  

19.45 uur  

20.11.2015 Dorpencompetitie biljarten BC Castelein-Garijp Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

21.11.2015 Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

23.11.2015 Najaarsvergadering Pleatslik Belang Café Lands Welvaren  

20.00 uur  

25.11.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Samen eten Us Doarpshûs  

12.30 uur  

26.11.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

27.11.2015 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

28.11.2015 Intocht Sinterklaas Bij de Havensbank  

13.30 uur  

28.11.2015 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren 

19.45 uur  

28.11.2015 Toen en verder (Friese Simon en Garfunkel) 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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Kerkdiensten november 2015 

 
St Martinusparochie 
Zo. 1 nov. 10.00 uur euch. J. de Wolff en  
  com. S. Boukema 
  Allerzielenviering 
Za. 7 nov. 19.30 uur com. S. Boukema 
Zo. 15 nov. 10.00 uur werkgroep Liturgie 
Za. 21 nov. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 29 nov. 10.00 uur com. S. Boukema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
1 nov. 09.30 uur Warstiens da. J. Room- 
   Huizenga 
8 nov. 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
15 nov. 09.30 uur Warstiens da. J. van Doorn 
22 nov. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
 Herdenkingsdienst m.m.v. Ynspiraasje 
29 nov. GEEN DIENST 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
1 nov. 10.00 uur Sneinskoalle lieding 
 Adoptiedienst en Sneinsbrochje 
8 nov. 10.00 uur zr. J. Huisman 
15 nov. 10.00 uur ds. K. Roosma 
22 nov. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
  Herdenking overledenen 
29 nov. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
  1e Advent/enigheid 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 1 nov. 09.30 uur ds. J. Huitema 
Woe. 4 nov. 19.30 uur ds. P. Boomsma 
Zo. 8 nov. 09.30 uur ds. P. Boomsma 
Zo. 15 nov. 11.00 uur Gospelgroep ‘Sinjael’  
  Uit Donkerbroek 
Zo. 22 nov. 09.30 uur ds. L. Oost 
Zo. 29 nov. 09.30 uur ds. A. van Vliet 
  Voorbereiding HA 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 

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

2015 
 
November woensdag 18 november vrijdag 27 november 
 
December woensdag 16 december donderdag 31 december 
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Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ , Wergea-
Warstiens  
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode 
Anna Bijlsma.  
Telefoonnummer 0511- 521336/06 53931149 of 06 
10330337 .   
Mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dierenartsenpraktijk 
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. 
 
 
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 
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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 
 
 
Oktober 2015, 55e jaargang nr. 10.  
 
 
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 
(VERVALLEN PER 01-06-2015!!) 
 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 
 
T.n.v. Havensbank, Wergea 
 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren van het bericht 
betalen. 
 
 
Volgende Havensbank verschijnt op 
vrijdag 27 november 2015. 
 
Kopij uiterlijk 
woensdag 18 november a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 
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