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  Signed, sealed, delivered kon met recht en reden een spektakelstuk van de eerste orde worden genoemd, 
zonder dat de band verviel in goedkope effecten of clownerie. De met een staande ovatie afgedwongen toegift 
Happy besloot dit uitzonderlijk, muzikaal gebeuren waarop slechts één predikaat van toepassing was: 
Voortreffelijk. 
 
Wie nu wroetten zich een paar uur lang in het zweet hunner aanschijns om ons te behagen en welk instrument 
bespeelden zij? Hier volgt de volledige bezetting: 
 
Dirigent: Libbe Oosterman 
 
Ritmesectie: Saxen: 
Piano – André Feenstra Lianne Heidekamp 
Gitaar – Rick Heida Mario van Ginkel 
Basgitaar – Anno Kooistra Willy Terpstra 
Drums – Sjouke Helfrich Rixt van der Werf 
Percussions: Remco Bosma Marco Brunia 

Trombones: Trompetsectie: 
Sieb Kerkstra Douwe van der Molen 
Johan Hager Femke Kooistra 
Pieter de Bos Onno Kikstra 
Henk Bles Erwin de Vos 
 Jurgen Scholtanus 

Vocalisten: 
Christina de Boer 
Jetze Koster 
 
Geluidseffecten: Frans Slaterus 
Lichteffecten: Meine Bijlsma 
 
 
Wiebe Sinnema 

Yn memoriam 
 
Ferline wike krige we it berjocht fan it ferstjerren fan 
Anneke Hotsma- van der Wier Alberda. 
 
Anneke hat redaksjelid west fan oktober 1969 oant 
jannewaris 1973. 
 
We winskje de neisten in protte sterkte ta. 
 
Redaksje Havensbank 

Jeften 
 

Jild kin men alle kanten mei út. 
 
€    200,00: N.d.J. 
€      22,00: S.K. 
€      25,00: H.F. en G.P. 

 

Beste dorpsbewoners, 
 
Als het niet meer alleen wil moet je naar 
een andere oplossing zoeken dat het 
weer een beetje gaat. Daarom ben ik 
verhuisd naar: 
 
Friesmastate De Burd 
Gruttostraat 33 
9001 ES  GROU 
 
Griet Hoogeveen-de Groot 
 
PS: Hierbij zeg ik al mijn 
lidmaatschappen op. 
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Film Festival Wergea 
 

'Is that a gun in your pocket or are you just glad 

to see me?' 
 
Op zaterdag 19 december 2015 organiseert het 
samenwerkingsproject Kulturele Kommisje Wergea en 
Filmkafé Bagdad het Film Festival Wergea. Op vier 
unieke locaties worden in totaal 13 internationale 
topfilms gedraaid. Sfeer en gezelligheid zijn de 
verbindende factoren van dit festival. 
 
'Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy 

ride' 
 
Wat kun je deze dag verwachten? 
Om 15.30 uur vindt de speciale opening plaats rond 
het Bidlerterrein. Tijdens deze opening wordt het 
filmprogramma bekendgemaakt. Daarna starten de 
films op de verschillende locaties. Deze locaties zijn 
allemaal op loopafstand van de Bidler. Welke locaties 
dat zullen zijn, houden we nog even geheim. 
 
De Bidler is de thuisbasis van het filmfestival en wordt 
omgedoopt tot filmcafé. Hier kun je tijdens de pauzes, 
maar ook voor en na het festival, bijpraten en 
ervaringen delen onder het genot van een hapje en 
een drankje. Daarnaast kun je er vanaf 18.00 uur, in 
een speciaal daarvoor ingerichte zaal, genieten van 
verschillende korte films.  
 
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur heb je de mogelijkheid 
om gebruik te maken van ons stamppotbuffet. Vooraf 
reserveren is noodzakelijk. 
 
Je bent vrij in het samenstellen van jouw eigen 
programma en het aantal films dat je wilt zien. Hierbij 
geldt wel: vol is vol.  
 
He-e-e-ere’s Johnny’ 
 
Reserveren of niet? 
We hebben maximaal 120 plaatsen beschikbaar, 
verdeeld over vier locaties. Daarom raden wij je aan 
om alvast kaarten te reserveren via de 
site: www.kulturelekommisjewergea.nl of via 
telefoonnummer: 058-2553200 (Femke Delhaye). 
Je kunt ook een e-mail sturen naar: 
kkwergea@hotmail.com. 
 
'I'll make you an offer you can't refuse' 
 
Wat zijn de kosten? 
De kaarten voor dit complete filmfestival kosten 10 
Euro per persoon (ongeacht het aantal films dat je 
wilt zien). De kosten voor het stamppotbuffet zijn 10 
Euro per persoon. 
De vroegboekers betalen voor een entreekaart 
inclusief stamppotbuffet, geen 20 Euro maar slechts 
17,50 Euro! 
 
'Hasta la vista baby' 
 
Het festival begint om 15.30 uur en duurt tot circa 
01.00 uur.  
 
Tot zaterdag 19 december! 

  
De jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds, 
heeft dit jaar in Wergea en Warstiens € 705,96 
opgeleverd. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek 
om diabetes beter te behandelen en te genezen. 
 
‘Bedankt, Wergea en Warstiens. Wij zijn erg blij met 
de bijdrage van de collectanten, de gevers en 
iedereen die zich heeft ingezet. Mede dankzij de 
collecteweek kunnen wij belangrijk onderzoek naar de 
genezing van diabetes voortzetten’, zegt Hanneke 
Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. 
 
 
 

“Under de Kriich beam” 
 
Het wordt weer eerder donker, de bladeren vallen van 
de boom en de geur van houtkachels verspreid zich 
buiten, kortom de winter komt eraan. 
 
Bij de winter horen natuurlijk ook de gezellige lichtjes, 
knus binnen met elkaar, Sinterklaas en niet te 
vergeten KERST!  
 
Vandaar dat fanfare de Kriich net als verleden jaar 
weer zorgt voor een sfeervol kerstconcert. Het concert 
vindt plaats op vrijdag 18 december in de hervormde 
kerk te Warstiens, een prachtig winterse locatie.  
 
Speciaal voor het concert is er extra parkeerruimte 
verzorgd. De entree is gratis en om 20.00 uur zullen 
de eerste kerstklanken klinken. Omdat bij kerst 
samen zijn, muziek en vooral gezelligheid hoort, zal 
er na afloop warme chocomel en glühwein verzorgd 
worden en kunnen we met elkaar de Kerst inluiden!  
 

Kom allen ûnder de Kriich beam! 
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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 



  

Joooo fierstente nete bern fan in oar! 
 
It is alwer novimber en dat betsjut oer it algemien mar 1 ding!
 
It is wer tiid foar opjefte foar it neetste evenemint fan it jier! 
wervingsaksje ek mist? Ja hin.. tochten wy al!
ek sûnder wervingsaksje wol mei dwaan wolle mei toaniel!
 
Wy as bestjoer binne alwer wiken oan it gearkommerjen om alles tusken it grutte stik en it 
te plannen, en it is slagge! Wy ha it poppoadium (Paradiso fan it noarden)
fêstlein foar it wykein fan 15 en 16 april 2016.
 
Wy steane te popeljen om wer mei in leuke ploech entûsjaste bern fan in oar in pear leuke ienakters ta te 
rieden. Wy sille jimme fia social media en persoanlik wierskynlik wol benaderje, mar ek op 
âlderwetske wize fansels in oprop!  
 
Doch allegearre mei! Jonges, famkes, eltsenien dy’t nei de middelb
mei dwaan. Wy wolle gjin smoesjes hearre omdat jim net mei
mail (halbertsmajongerein@hotmail.com
ek. Lit witte dat jimme derby binne! 
 
Ek de minsken mei in bytsje wat poadiumeangst wolle wy hearre! Hul
is tige wolkom. Dus… Net stinne, mar jou jim op!
Wy sille begjin jannewaris los! 
 
 
P.S. Wy sykje ek regissearjend talint (fan boppe de 18, mei in jeugdige siel)!
 
By opjefte graach it folgjende trochjaan

• Namme 
• Aldens (= leeftiid, net de namme fan dyn âlders)
• Toaniel/rezjy/technyk/bouploech/grime
• Op hokker jûn ast oefenje kinst (2 jûnen trochjaan)
• Tillefoannûmmer 
• E-mailadres 

 

 

 
 
 
 
 
 Goeiedei! 
 
Wy sjogge werom op wer in neet ‘t Aprés Ski w
te genietsjen fan ’n pull bier of Jillz, sneons wie der in skitterende 
in gesellige schlagersontagg.  
 
Op it momint fan skriuwen hawwe wy it feest noch net hân mar op Snein 15 oktober hawwe 
de AC/DC coverband ACDAISIES! Dit belooft ek wer in topfeest te wurden. 
 
Efkes in foarútblik op de planning: 
Op krystjûn, 24 desimber, ha we it jierli
galajurken & pakken. Beide krystdagen binne wy fansels wer iepen fanôf 20.00 oere en mei âld & nij binne de 
doarren 1 jannewaris om 00.30 iepen! 
Dêrnjonken besykje wy noch in partijtje
(www.szdrnzll.nl), facebook en de havensbank
 
Net ferjitte elke freed en sneon is de 
del! Ek as der gjin temafeesten binne ha wy ’t bier en de fris kâld stean. 
 
Letter spetters,  
’t bestjoer! 
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Het einde van 2015 komt langzaam alweer in het zicht en daarmee 
kondigt zich ook 2016 al weer aan. Tijd voor de Jeugdsoos, Kulturele 
Kommisje en Henk om de koppen weer eens bij elkaar te steken met 
betrekking tot 1 Januari.  
 
Na de succesvolle “culinaire village trip” van 1 Januari 2015 zal het 
niet meevallen om dit te evenaren en hebben we nagedacht over hoe 
invulling te geven aan de komende 1 Januari.   
 
Over 2 dingen waren we het eens: We willen er geen themafeest van 
maken, en de Bidler is een prachtige “ruimte” om elkaar de beste 
wensen toe te wensen. Daaruit vloeide voort … Laat de Bidler op 1 
Januari de zon zijn en wij als mensen binnenin de warmtebron van 
deze ster.  
 
Kortom, kom elkaar de hand schudden op deze dag! Als extra kunnen 
we alvast vermelden dat er wat “sterren” in de Bidler zullen zijn en er 
zullen wat berichten van ver te zien zijn. 

 
                                                                                                                                                

1 januari 2016 in de Bidler vanaf 16:00 uur, gratis toegang! 
 
 

 

                   1 Januari 2016                    
Ruimte voor de beste wensen! 

                              

@ Bidler        
Aanvang 16:00 uur          
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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) 
 
 



 

 
Op woansdei 5 augustus is ús 
doarpsgenote Nynke de Groot 
ôfset foar in flinke kuiertocht 
hielendal nei Santiago de 
Compostela yn Spanje. It wie de 
bedoeling dat sy heal desimber 
oankomme soe yn dit Spaanske 
bedevaartsoord, mar sy hie sa de 
sokken der yn dat sy begjin 
novimber alwer thús wie! 

 
Minsken 
It is alwer efkes lyn dat ik oer de Pyreneeën klautere 
bin, dat ik moat jim noadich skriuwe. No, ik kin wol 
begjinne mei te skriuwen dat die bergjes my 
tsjinfoelen. Nondeknetter…, wat sieten der steile 
stikken yn. Ik hie in dei derfoar Sofie (student, 20 jier 
út Haarlem) opfondele. It klikte goed dat we ha in 
pear dagen tegearre rûn. No is it mei de fyts sa dat it 
nei ûnderen gean eins hast fansels giet mar rinnende 
is it in wiere hel. Sofie en ik hiene it ferkearde paad 
nommen. We seagen al net folle minsken mear dat ik 
krige al argewaasje mar Sofie wie fan miening dat we 
tusken twa groepen yn sieten. No moai net dus! We 
binne mei gang nei ûnderen flein. Us fuotten gongen 
eins hurder dan se koene, dus sa no en dan moasten 
we echt op de rem. Ik fielde myn knibbels al wat mar 
ik skonk der fierder gjin oandacht oan want we wiene 
der ek al. It wie prachtich waar dat we binne daliks op 
it terras delploft. Dêr waard it hieltyd geselliger en 
letter. Ik hie nearne mear lêst fan en hie it heegste 
wurd fansels. Letter fluch noch efkes iten en ûnder de 
sproeier en rap op bêd. Doe ‘t ik de oare deis wekker 
waard en neist bêd stean gong, sakke ik daliks troch 
myn hoeven! Ik lei letterlik op de grûn. Wat in 
spierpine!! Amai, dit koe wolris in lange dei wurde. Ik 
ha alles wat los masseard en bin rêstich in slagje om 
west. Nei in skofke gong it wol wer. 
 
De earste dagen wie it wol aardich drok op de camino. 
Der binne in protte Amerikanen dy it rinne. Ik fyn it 
mar in oerdreaun folkje. Okkerdeis waard der ien fan 
‘e Amerikanen mei bulten wekker. Hja raasde en 
tierde der om as wiene de Russen binnen fallen. 
Bedbugs, bedbugs! I have bedbugs! Man o man wat in 
drokte om die beestjes, se dogge je ommers neat. 
Bytsje vaseline der op en klear is it wer. Tsja, de 
matrassen binne allesbehalve skjin, fandêr dat in 
protte ‘auberges’ plastik matrassen ha. Leit net echt 
noflik fansels mar foar 5 Euro meie we net 
seure. Neist Amerikanen stikt it hjir ek fan de 
Koreanen. Lêsten woe ik kofje drinke. Sit dêr moai 
allinich oan in tafeltsje, wurdt der in blik Koreanen 
iepene…. Net te leauwen! It praat, laket en knikt wol 
sa bot dat de holle kin der wol ôfploffe. Allegearre it 
nijste tillefoantsje yn ‘e hân en omraak foto's meitsje 
fansels. De baas fan it spul makke in foto fan de 
groep en hie fêst net troch dat ik der ek by op kaam. 
Elts wuifde dus dat ha ik ek mar dien. Der wie ien dy 
’t it seach en die ratele dat troch tink ik want elts siet 
my oan te sjen en lake en knikte of it in lust wie. Se 
hiene der wakker wille om. Doe fregen se as ik in foto 
fan se meitsje woe, no dat koe wol fansels. Neidat ik 
dat dien hie waard ik wol sa betanke! It like wol as hie 
ik se ien foar ien oer de Pyreneeën hinne sjouwd. 
Dankber folkje. 
 

Ha noch in praatsje mei se makke. Se rinne eltse dei 
20 km mei in rêchsekje fan 2 kilo en stappe dan wer 
yn de bus nei it hotel. Tsja, sa kin it ek. Makket ek 
neat út. 
 
Toch is it net drok. Der binne stikken dan rinne we 
(rin wer in pear dagen mei Alex) suver allinich. Is wol 
lekker. Ik ha my fertelle litten dat it yn de moannen 
maaie oant septimber in gekkeboel is hjir. Minsken 
stean dan yn kloften foar de ‘refuges’ om plak te 
hawwen. No is der plak zat en it waar is prachtich. Ik 
begjin moarns om 7.00 te rinnen. It is dan noch neare 
nacht mar ik ha op de tillefoan in bûslamp. Ik hie fan 
hûs wol in bûslampe meinommen. Dy koe op ‘e holle. 
Sa'n mijnwerkers ding. Maar tsja, ......wêr dy is? Ik 
rin oant 14.00 oere en ha dan 30 km rûn. Ik stopje 
dan mar want oars bin ik sa fluch klear. Ik tink dat ik 
aanst wol wat langer trochrinnen gean want ik ferfeel 
my dan ek wolris.  
 
It is prachtich om te sjen hoe ‘t de dei it wint fan ‘e 
nacht. It ferskaat oan kleuren yn ‘e loft as de sinne 
har krêft sjen lit is werklik eachstrieljend. It lânskip 
sprekt my ek mear oan as yn Frankryk. It is wat 
rûger. Hjir is ek folle mear drokte. Alle koffjetintsjes 
geane moarns al betiid iepen. Dêr sitte dan de fêste 
gasten, âlde mantsjes, al swetsend oan harren bakje. 
Je ha ek it idee as hat de tiid hjir stil stien. De 
oanklaaiing docht âlderwetsk oan mar ik fyn it 
skitterend. Wat hartelikheid betreft, koene de 
Spanjaarden noch wol wat leare fan de Fransen. Se 
binne wat nukkiger mar dat mei de pret net 
drukke. No liket it krekt as is it allinich mar prachtich 
mar sa is it net. De nachten binne werkelik freeslik! Ik 
sliep 30 minuten en liz dan wer oeren wekker. De 
bêden binne freeslik en as je mei 80 minsken op in 
seal lizze dan snoarkje der altiid wol 5. Ik kin sowieso 
net goed earne oars sliepe dus it leit yn haadsaak oan 
my. Juster siet ik der hielendal troch. It rinnen woe 
net en de holle ek net. Bah....wat woe ik op dat 
momint graach nei hûs. It gemis wurdt wol hieltyd 
grutter. Ik ha mei it thúsfront kontakt hân en nei dy 
morele steun ha ik mysels wer by kop en kont pakt en 
doorrrrr...... Bin no yn Burgos. Noch 500 km te gean! 
 
Hast…. 
Hjir wer efkes in gearfetting fan de ôfrûne dagen. It 
wie noch 500 km fanút Burgos. De folgjende grutte 
stêd wêr ik lânskaam wie Leon. Dit wie in wat saaie 
loop fan 200 km. Nei Leon kaam Astorgas. Dat lêste 
plak seach ik al wat tsjinop. It ôfrûne jier is der in 
Amerikaanske pilgrim ontvoerd en se is letter dea 
werom fûn. No kin soks fansels oeral barre mar 
toch.....De nacht foardat ik der lâns moast liet it my 
net los. Ik seach mysels al dobberjen yn ‘e rivier. Myn 
ledematen wiene fan de bealch ôfseage en alles wie 
yn in koffer slingere. Dat pastte net fansels, dat alle 
bonken wiene brutsen om it toch passend te krijen 
(hmmm.....miskien moat ik ris wat oare boeken lêze). 
Lokkich wie myn maat Alex yn ‘e buert en hy woe dy 
dei wol graach mei my rinne. We hiene it gesellich en 
de man mei de sage ha we net sjoen. 
 
No sliep ik alle nachten yn in ‘auberge’ en dy lykje 
allegearre op elkoar. Sa net dy ‘auberge’ wêr ik dizze 
wike útkaam. It wie in ûnderkommen wêr't se 
fegetarysk iten hiene út eigen tún. 
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No, dat like my wol goed ta, want yn de 
pelgrimsmenu's dy't se foar jo delsette binne de 
grienten trochhinne flein. Ik waard ûntfongen troch in 
nuver, skriel mantsje. Hy wie sa meager as in rûp. It 
hier hong yn smoarge, lange slierten lâns syn 
spichtich kopke. Hy hie in fluoriserend broekje oan dat 
al wat te strak siet. Je koene dúdlik sjen dat hy fan it 
mannelijk geslacht wie. Nuver dat je eagen der 
automatisch oerhinne strûpe. Nei 't ik my installearre 
hie, frege de man as ik ek wat drinke woe. Ik sei dat 
ik wol nocht hie yn in bierke mar dat hiene se net 
want alkohol past net yn hun filosofy. It nuvere 
hjirfan is, dat wylst hy it sei, syn peukje noch lei te 
rikjen yn it jiskepantsje. It is mar krekt hoe as je de 
dingen sjogge.  
Mar in bakje tee koe it my ek wol dwaan. Hy fertelde 
my ek noch dat der om 18.00 oere gelegenheid wie 
om in yogales by te wenjen. As ik mei dwaan woe dan 
koe ik dat kenber meitsje op in formulier dat op de 
tafel lei. No ha ik neat op yoga tsjin mar ik seach myn 
gastheer yn in flits foar my yn in nuvere hâlding mei 
dat broekje. Dat liet no al neat mear te winskjen oer. 
Stel je foar as de fuotten ek noch de loft yn gean! Dêr 
ha ik mar foar betanke. Mar ik moat sizze dat ik bêst 
iten ha en de bêden leine goed. Nei wat flakke 
etappes mochten we juster wer klimme en dale. Ik 
fyn it prachtich! It wiene lytse paadsjes oer grutte 
losse stiennen. Ik hie de sokken der yn! Ik fleach by 
de berch op en del as wie it neat. Ik fielde my 
fantastysk en helle eltsenien mei in grutte smile om'e 
snút yn. It like wol as hie ik de moarns drugs yn ‘e 
tee hân. Wol wat jammer dat de drugs de lêste 2 km 
útwurke wiene. Ik krige lêst fan stekken yn ‘e 
knibbels en de skynbonke. Strompeljend kaam ik oan. 
Ik ha om raak masseart en kuolle mar moat earlik 
sizze dat it hjoed dreech wie. Alles die sear. Ik ha 
earst mar wat paracetamol kocht. Die kauwje ik de 
hiele dei wat troch. Ik kry 30 pillen foar noch gjin 2 
Euro dus ik kin efkes foarút. 
 
Ik moat no noch 175 km. Dat is 6 dagen. Mei in dikke 
wike bin ik thús. Nuver idee. Sa earst mar wer. Nije 
wike it slotstik!  
 
Yes! 
De measten fan jim sille it al witte mar ik bin yn 
Santiago!!! Sa nuver dit! Wit eins ek net sa goed wat 
ik no skriuwe moat sûnder te ferdwalen yn alle clichés 
dy goed fan tapassing binne. Ik sil jim meinimme yn 
myn lêste dei dat ik rûn ha. Ik hie sliept yn in lyts 
plakje dat de namme Ribadiso da Baixo hie. Fanôf dêr 
wie it noch 43 km. Ik hie betocht dat dat mar yn twa 
keer moast. Noch gjin idee oant hokker plak ik rinne 
soe. It wie mar krekt wat de dei my brocht. It rinnen 
woe yn it begjin net echt en ik fielde my ek wat 
mismoedich. Gjin idee hoe dat koe. Nei it middeis miel 
hie ik noch 25 km foar de boech. It wie nuver mar it 
rinnen gong ynienen fansels. Ik rûn mar troch en 
troch oant it momint dat ik it pealtsje seach wer op 
stie dat it noch mar 10 km wie. Dêr bin ik efkes sitten 
gongen en ha alles wat troch my hinne gean litten. 
Wie ik hjir no echt? En no? Trochrinne as net? 
Ik hie eins noch neat besluten mar foardat ik it yn ‘e 
gaten hie, wie ik alwer oan it rinnen. No, dan mar oan 
stront oankomme. Hat ek wol wat heroïsch om de 
lêste dei 43 km te rinnen. En sa stean je 2 oeren 
letter by de kathedraal. 
 

Ik wie eins net emosjoneel. Wat wol gek wie want de 
ôfrûne trije moanne ha ik mear jankt dan de trije jier 
derfoar. Ik ha myn aflaat ophelle en bin de kathedraal 
yn gongen. Der ha ik foar bepaalde minsken in 
kearske oanstutsen en myn tinzen de frije loop jûn. 
Dêrnei in hoteltsje boekt en as de sodemieter om oar 
underguod en shampoo. Ik hie myn hier al yn 10 
dagen net wosken want ik hie de shampoo earne lizze 
litten. Myn klean rûkten ek al aardich soer op dat 
stuit….. dat ik rûkte mysels.  
 
It hier woe pas nei de tredde kear waskjen skomje! 
Wat in fet prúkje hie ik op ‘e holle. Dat se my rinne 
litten ha! Myn shirt siet fol gatten dat die ha ik fuort 
smieten. Hielendal fris en himmel bin ik op bed 
gongen. Ik hie noch twa dagen want myn fleantúch 
giet tongersdei. Juster wat troch de stêd swalke en 
wat musea besocht. Noch hieltyd gjin emoasje. Fûn it 
wol wat nuver mar it is sa it is. 
Ester hie my sein dat ik nei it postkantoar gean moast 
om’t der wat foar my wie. Dêr bin ik fannemoarn 
hinne setten en doe ‘t ik de brief lêzen hie dy se dêr 
foar my hiene, kaam der wol sa'n grutte smile op myn 
gesicht ik straalde fan fier! Sa blier as wat pareerde ik 
troch de stêd en it like wol as wie die fan my. Ik 
dwaalde wat troch de stêd hinne en stie ynienen foar 
de kathedraal. Dêr bin ik nei binnen gongen. De 
pelgrimsmis soe krek begjinne. Hoe is it mooglik tocht 
ik by mysels. Ik bin sitten gongen en ha lústere nei it 
prachtich sjongen fan de nontsjes en de preek fan de 
bêste man. It duorre net lang as de triennen fjochten 
om foarrang. It wie in net te kearen barren. In âld 
wyfke neist my bea in bûsdoekje oan dat ik tankber 
oannommen ha. Alles kaam boppe.  
 
Doe’t de tsjinst ôfrûn wie en ik stean gong seach ik 
lyk yn Alex syn snút. Wat wie ik bliid om him wer te 
sjen! We ha mekoar efkes goed fêst pakt en myn 
triennen wiene noch net op. We ha yn in lyts barke 
kofje dronken en ôfpraten dat we jûn út iten gean. Sit 
no op myn keamer en ha de kriebels yn it liif. It idee 
dat ik moarn wer by myn gesin bin is net te befetsjen. 
Wat bin ik wiis mei dy beide froulje. Sûnder har hie ik 
dit ik nea dwaan kinnen. Wat ha ik Ester faak belle as 
ik it net mear sitten seach en eins nei hûs woe. Se 
wist my altiid wer op te peppen en te stimulearjen. 
Bedankt dêr foar leave... No sa ken it wol ta. It is per 
slot fan rekken gjin leafdesferklearring. 
 
Minsken freegje my no wat it mei my dien hat, mar ik 
kin dat net echt ûnder wurden bringe. Ik socht neat 
mar ha in protte fûn! Mocht alles goed gean dan wol 
ik mei in pear jier nei Rome rinne. Dat giet dan wol yn 
twa kear want 3 moanne sûnder gesin, famylje en 
freonen is my te lang. Ik wol by dizze eltsenien 
bedanke foar de moaie berjochten dy ‘t jimme stjoerd 
ha. Jim ha gjin idee hoe goed my dat dien hat. Ik 
hoopje jimme fluch te sjen! 
 
Dikke tút fan in tige lokkige pelgrim 
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Nijs fan De Wergeaster Reed 
 
De winter is yn oantocht en as we Piet Paulusma leauwe meie kinne we de kommende 
winter de redens út it fet helje om de earste rûntsjes op de iisbaan te meitsjen en 
miskien dêrnei de feart wol út. 

Foarhinne waard ús iisbaan fan 1 desimber oan’t 1 maart ûnder wetter setten. 
Dat hoecht sûnt de Steande Mêst Rûte realisearre is, net mear. We kinne no yn oardel 
dei de baan ûnder wetter krije, earder duorre dat mear as in wike. De waarberjochten 
hâlde we goed yn ‘e gaten en as it der op liket dat de froast oanhâlde sil, litte we it lân ûnder wetter rinne. 
 
Dat lân is fan de famylje de Boer. Gerrit de Boer, sommigen fan ús kinne him noch as “pake Gerrit”, hat der 
foar soarge dat De Wergeaster Reed tot yn lingte fan jierren gebrûk meitsje mei fan harren lân fan 1 desimber 
oan ’t 5 maart. Dizze ôfspraak is yn 1980 notarieel fêstlein by notaris Vellinga yn Akkrum. Foar De Wergeaster 
Reed, mar eins foar it hiele doarp in geweldich gebaar!  

No noch in meidieling: 
Kommende desimbermoanne wolle we it lidmaatskipsjild wer barre. 
• De leden dy’t ús machtige hawwe kinne in ôskriuwing ferwachtsje. 
• Leden dy’t sels it ledenjild oermeitsje: graach yn desimber. 
• Leden dy’t kontant betelje krije Auke v.d.West oan’e doar.  
 
Wy hoopje jimme kommende winter op de iisbaan te treffen. 
                                                     
Ut namme fan it bestjoer, Hettie Hettinga 

 

 
Verkiezing sportiefste club van 

Noord- en West Friesland 
 

Prijsuitreiking door Kevin Blom aan vv Warga  
 
De Sportiviteitprijs  2014-2015 werd dit jaar in de kantine van Sc.Joure uitgereikt. Er werden 10 van de 92 
clubs genomineerd door de scheidsrechters-vereniging waaronder WWS, Dronrijp en Sint Annaparochie  en 
Warga, 
 
De heer Piet Grin, bestuurslid scheidsrechters-vereniging Noord- en West Friesland, had de nominatie 
telefonisch aan de clubs gemeld. Warga werd ook verzocht om aanwezig te zijn op dinsdag 10 november. 
Samen met Chris Lantinga, scheidsrechter VV Warga, ben ik afgereisd naar Joure. 
 
Op de avond zelf bleek al snel dat Warga hoog was geëindigd in de rangschikking, gezien het verzoek om alvast 
een fotosessie te maken voor de Leeuwarder Courant.  
 
 
De prijsuitreiking werd door Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal, en deze avond ook speciaal 
uitgenodigd de heer Andries Ekhart, wethouder van de winnende Gemeente Leeuwarden, uitgereikt. Alle 
nominaties van deze avond kregen een oorkonde van de scheidsrechtersvereniging. 
 
Van de 10 nominaties eindigden WWS, Dronrijp, Sint Annaparochie en Warga bij de laatste 4.  
Warga ging tenslotte met de eer strijken en werd met ruime punten eerste van 92 clubs van het rayon van de 
Scheidsrechtersvereniging. Warga scoorde voor heel Friesland en de Flevo Polder ook erg goed.  
Gemeten met alle clubs in Friesland (500 st) zou VV Warga op de 2e plaats zijn geëindigd.  
 
We hebben een prima avond gehad en vele felicitaties, namens vv Warga, 
in ontvangst mogen nemen. De felicitaties die eigenlijk toebehoren aan 
de spelers, leiders en trainers van VV Warga. De oorkonde zal dan ook 
een prominent plekje krijgen in de kantine van VV Warga. 
 
Namens VV Warga, 
Chris Lantinga 
Henk Meinderts 
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November 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

Nu weer de nieuwste trends op  
kleur en knipgebied. 

 



 

 
 

VV Warga en SJOWargaWWS, 
een update van de voetbalvelden 

 
Regen, wind en kou; de herfst is echt begonnen. Maar 
niet bij vv Warga. Wij zijn volop bezig met de club en 
willen u met deze update informeren over wat er nu 
speelt bij de club.  
 
Om bij kleintjes te beginnen; de eerste 
herfstkampioenen zijn bekend. SJOWargaWWS F1 en 
E1 zijn overtuigend kampioen geworden in hun klasse 
en mogen in de tweede helft van het jaar het een 
competitie hoger proberen. De E1 is ook een mixelftal 
van beide moederclubs met een al door scHeerenveen 
gescoute speler erin. Riemer Jorna van WWS traint 1x 
in de week mee bij de DKV. De F1 is een elftal met 
louter Warga voetballers erin. Ook hierin een al door 
het betaalde voetbal gescoute speler; ‘Onze’ Lars 
Vogelzang mag mee trainen bij SC Cambuur.  
 
We zijn nu in het tweede jaar bezig met de 
samenwerking met WWS uit Wirdum en omstreken. 
Soms is het wel eens lastig dat je niet meer alles zelf 
kunt beslissen maar dat je het moet afstemmen met 
de buren maar uiteindelijk gaat het uitstekend. De 
voetballers zien zelf helemaal geen verschil. Het 
maakt ze niks uit waar de teamgenoten vandaan 
komen als ze maar willen voetballen. 
 
Dit seizoen zijn we zelfs met 2 A-elftallen gaan 
voetballen. En ook al is de groep spelers eigenlijk te 
klein, tot nu toe gaat het goed. Samen met de spelers 
van B1 zorgen de leiders dat er elke week in elk geval 
per team 11 man zijn. De spelers werken tot nu toe 
perfect mee; weinig afzeggingen en veel flexibiliteit.  
 
Bij de Meisjes doen we dit jaar met een echt elftal ipv 
een zevental mee bij de D’s. En de MB’s van Jan de 
Haan laten ook wekelijks zien dat zij hun mannetje 
staan op het voetbalveld. 
 
Bij de tweede elftallen,bijv. bij  C2 & D2, is het wel 
eens jammer dat er wat te  weinig ouders een rol 
willen nemen op de zaterdag. Dan staat de leider in 
zijn eentje èn te vlaggen èn te  coachen. Dat werkt 
niet goed. Men moet minimaal met twee man op stap. 
Dat geeft ook meer structuur aan de spelers(rust in 
de kleedkamer bv)  en dat komt ten goed aan hun 
prestaties.  (Dit is een oproep!) 
 
 
 
 
 
 

Verder zijn we dit jaar heel blij met het initiatief van 
Anneke v.d. Zweep en Hilda de Haan om elke week te 
zorgen voor wat vastigheid in de kantine. Eén van hen 
is elke zaterdagochtend aanwezig in de kantine 
waardoor het voor de meehelpende ouders een stuk 
gemakkelijker en leuker wordt. Ook hier zoeken we 
nog versterking bij. (Oproep 2.) 
 
We hopen in de tweede seizoenhelft de eerste 
voetbalteams in de nieuwe SJO shirts te kunnen zien 
spelen. Lazio-Roma blauw met donker blauwe 
broeken. Er worden met diverse sponsors gesprekken 
gevoerd voor het sponsoren van een elftal. 
 
Een belangrijk aandachtspunt bij de vv Warga blijft de 
website. Ook hierin hopen we rond de winterstop 
stappen te kunnen zetten. Vooral de  
gemeenschappelijke website met WWS van de SJO is 
nu nog echt onder de maat.  
 
Bij de senioren is het verder rustig. Het eerste elftal 
speelt zo nu en dan de pannen van het dak en staat 
op moment van schrijven stijf bovenaan. Het 2e en 
het 3e hebben voldoende (al wat oudere) spelers. En 
ze kunnen zonder al te veel hulp van andere elftallen,  
met het eigen team voetballen. Zelfs het derde doet 
leuk mee dit jaar, in tegenstelling tot de laatste jaren.  
Bij de dames is de bezetting op de zaterdagmiddag 
wel soms wat lastiger. Helaas kunnen spelers van 
andere seniorenteams hierin geen hulp bieden. We 
vertrouwen erop dat het goed blijft gaan dit jaar. 
Wellicht kan volgend jaar vanuit het meisjes B-elftal 
nieuwe aanwas komen.  
 
Ik wil eindigen met nog 1 oproep: Kom op zondag ons 
eerste elftal aanmoedigen. De prestaties zijn goed en 
er wordt leuk gevoetbald.  De eerstkomende 
thuiswedstrijd is op zondag 13 december a.s. (14.00 
uur), dit is de laatste voor de winterstop.  
In het nummer van  januari staat een 
wedstrijdschema van de tweede helft van de 
competitie.  
 
Tot zondags, 
 
Auke Piet vd Meulen 
Namens bestuur VV Warga 
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Dorpsboomgaard Wergea 
 
Zaterdag 21 november hebben de schoolkinderen van OBS de Twamêster uit Wergea fruitbomen
geplant aan de rand van het dorp. Een strook land tussen Narderhêrne en de Wergeasterfeart.
Er zijn in totaal 29 z.g.n. Hoogstamfruitbomen
 
De totstandkoming van dit idee is mede n.a.v. een Gemeentelijke enquête. Hieruit kwam naar voren dat veel 
bewoners Wergea vinden dat er te weinig groen is. 
Dit was aanleiding voor de Groencommissie (Erica Tasseron,  Anne Wobbes en Dolf Velde) om enthousiast aan de 
slag te gaan en om te informeren wat de mogelijkheden zijn.
Dankzij steun en subsidie van Landschapsbeheer Friesland, Pleatslik Belang Wergea en het Mienskipsfonds heeft 
dit geresulteerd in het aanleggen van een heuse Dorpsboomgaard op een unieke locatie.
 
Er is afgelopen maanden veel werk verzet, mede dankzij medewerking van dorpsgenoten en lokale o
Tijdens een plensbui heeft Teake Kloosterman (voorzitter Pleatslik Belang Wergea) de fruitboomgaard geopend en 
dankte iedereen voor de aanwezigheid. Na afloop kon een ieder genieten van warme chocolademelk, koekjes en 
……………..appels. 
 
Wat wij nu al weten is dat een dorpsboomgaard goed is voor de biodiversiteit en zal zorgen voor sociale cohesie 
van de dorpsbewoners. Dit kan alleen een succes worden als zo’n boomgaard echt door de mensen in het dorp 
gedragen wordt.  
 
Zo zal het gehele dorp hiervan de vruchten plukken!
 
Groencommissie PB Wergea. 
Erica Tasseron 
Anne Wobbes 
Dolf Velde 
                    
 
 
         
 

  

Zaterdag 21 november hebben de schoolkinderen van OBS de Twamêster uit Wergea fruitbomen
van het dorp. Een strook land tussen Narderhêrne en de Wergeasterfeart.

Hoogstamfruitbomen van oude fruitrassen geplant. 
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bewoners Wergea vinden dat er te weinig groen is.  
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Nieuws van Mauritius! 
 
Phoenix (de lokale Heineken) en bananenchips staan op tafel. Pittige dag vandaag. Helaas twee koks 
moeten ontslaan, de dames hadden 3 kg kipfilet en worstjes gestolen uit de keuken. Ze stonden op het punt 
om met de buit naar huis te gaan. Maar ze zagen dat de security een grote controle deed (dag en nacht is 
er een security team van acht man aanwezig, dat al het in- en uitgaande personeel controleert op diefstal). 
Het eten hebben ze toen gedumpt in de prullenbak van de kleedkamer. Een schoonmaker heeft het 
gevonden. En de tijdrovende klus van camerabeelden terug kijken kon beginnen. 30 beveiligingscamera's 
zijn er in totaal, waarvan ik 14 in eigen beheer heb.  
Het is gecompliceerd. Natuurlijk, ik vind het vreselijk dat er zo veel gestolen wordt. Maar ik weet ook dat de 
lonen verschrikkelijk laag zijn en dat het misschien wel een manier is om eten op tafel te krijgen... Het is de 
andere kant van het mooie Mauritius! 
 
Waar waren we gebleven: alweer meer dan een jaar vertoeven we op Mauritius 
met ons gezin. De tijd vliegt en we hebben het erg naar onze zin. 
Een van de mooiste momenten was de aankomst van Sep en Ag op het vliegveld. 
Sep zittend bovenop de koffers, terwijl Ag de koffer trolley voortduwt. 
Prachtig, want wat hadden we elkaar lang niet gezien...  Ik was twee maanden 
eerder in m'n eentje vertrokken. Zodat ik mij kon richten op mijn nieuwe baan, 
de boel een beetje verkennen en een huis zoeken. We reden links naar "huis". 
Ik was erg benieuwd naar wat ze zouden vinden van ons nieuwe thuis. 
Maar ... what's not to like: groot huis met zwembad, een riante tuin met mango en 
kokosbomen erin. Dat hadden we in Warten niet! 
 
De eerste periode was soms zwaar. Ik werke toen nog samen met de executive chef en onze dagen waren 
lang (van 8 tot 22), zes soms zelfs zeven dagen per week. Ag was zwanger en Sep moest veel vermaakt 
worden. En een sociaal leven moest worden opgebouwd. Maar toch vloog te tijd voorbij. Mijn baan was 
super en werd nog beter toen ik chef werd.   
Het Mauritiaanse expat leven moest wel even wennen. Een schoonmaker, iemand voor het zwembad, een 
tuinman en een handyman. Als er drie man personeel thuis aanwezig waren ontvluchtte Ag het huis, op 
naar het strand.  
 
De tuinman heeft Ag "per ongeluk" ontslagen, taalbarrière, hij leverde plotseling zijn sleutels in en we 
hebben hem niet weer gezien. Ook de schoonmaakster was bijzonder, ze sprong steeds aan de kant als we 
er aan kwamen. Te bescheiden, te beleefd willen zijn oid. Ik had haar aangenomen om haar goeie Engels 
(volgens de tuinman) maar veel meer dan "Yes Sir" en "No madame" kwam er niet uit. Nu hebben we 
Steve, die het zwembad en de tuin doet. Een coole gast die voor Mauritiaanse begrippen hard werkt én hij 
belt af als hij niet komt! De nanny, Priscille, werkt 5 dagen in de week voor ons en is super lief voor Sep en 
Maas. Ze was in het begin ook zo ontzettend bescheiden en beleefd maar na een halfjaar begint ze te 
ontspannen en lukt het haar om Ag niet "Madam" te noemen... Laat het duidelijk zijn dat we alles zelf ook 
kunnen maar we vergroten de werkgelegenheid door lokale mensen aan het werk te hebben. Ja, we zijn rijk 
hier,  als je ons vergelijkt met de gemiddelde Mauritiaan. Een kok verdient 10.000 roepies dat is ongeveer 
250 euro per maand, de afwassers ongeveer 150! Het is bizar dat ze er van kunnen rondkomen. Maar 
volgens mij zijn de meesten zeker gelukkig, ze hoeven niet een groot huis, een iPhone of verre reizen te 
maken! Een palmboom, om in de schaduw te zitten met je Phoenix biertje op zondag en samenzijn met de 
héle familie is genoeg.  
 
We betalen Steve en Priscille voor Mauritiaanse begrippen misschien veel, maar goed, ik hoef op mijn enige 
vrije dag niet het gras te maaien en het zwembad schoon te maken,  dat scheelt weer.  
 
Cheers!  
 
Geert-Jan 
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WINTERACTIE VOEDSELBANK LEEUWARDEN 
 
Armoede is in ons land een hardnekkig probleem. De 
landelijke kerken komen het al lange tijd tegen en de 
laatste jaren wordt het er niet beter op. Dat is dan 
ook de reden waarom de gezamenlijke diaconieën van 
alle kerken van Wergea, Warten en Warstiens 
besloten hebben om net als vorig jaar rond de Kerst 
een actie te organiseren voor de Voedselbank te 
Leeuwarden. Bij het woord ‘armoede’ denken velen 
aan de televisiebeelden van hongerende kinderen in 
de derde wereld. Maar wat houdt ‘armoede’ in voor 
kinderen en gezinnen in Nederland? 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van 
schokkende beelden van kinderen die doodgaan van 
de honger. Het is wel een kwestie van ouders en 
kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep 
terecht komen door continu gebrek aan geld voor 
alles dat iets uitstijgt boven de meest elementaire 
behoeften; en soms kan daarin zelfs niet meer 
fatsoenlijk worden voorzien.  
Een alleenstaande moeder met twee kinderen zegt 
het zo: “De druk is heel, heel erg groot! Je raakt in 
paniek bij de minste of geringste zaken: een lekke 
fietsband, een kapotte broek, kapotte schoenen of het 
simpelweg moeten kopen van een doosje aspirine. 
Het nachten wakker liggen, hoe moet dit, hoe moet 
dat. We hebben niet dagelijks een warme maaltijd. Ik 
ben af en toe echt radeloos.” 
Het is altijd rekenen. Een kind van een vrouw in de 
bijstand zei eens: “Mijn moeder heeft altijd een som 
in haar hoofd.” 
Armoede raakt je. Niet alleen in je portemonnee, 
maar in alle facetten van het leven en in je gevoel van 
eigenwaarde. 
Voor lang niet iedereen is betaalde arbeid een 
mogelijkheid om aan die armoede te ontsnappen. Het 
aantal werkende armen stijgt bovendien sterk. 
 
Barmhartigheid en gerechtigheid 
Vanuit de kerken besteden we sinds jaar en dag 
aandacht aan armoede. Verzet tegen het onrecht van 
armoede raakt tenslotte het hart van het evangelie. 
Plaatselijke diaconieën zetten zich in om mensen in de 
knel met raad en daad bij te staan. Landelijk en 
provinciaal wordt dat ondersteund door Kerkinactie. 
Bij alle activiteiten gaan ‘helpen waar geen helper is’ 
en het signaleren van misstanden en alarmeren van 
politiek en samenleving hand in hand. Diaconaat is 
barmhartigheid en gerechtigheid. 
 
Wat doet de Voedselbank Leeuwarden? 
De Voedselbank Leeuwarden verstrekt maandelijks 
ca. 500 voedselpakketten aan mensen die niet rond 
kunnen komen. 
 
 
 
 

Dat betekent bijvoorbeeld voor een 
éénpersoonshuishouden dat deze per maand aan 
eten, drinken en kleding minder dan € 150,- te 
besteden heeft. Dit betekent ook dat de Voedselbank 
voor het samenstellen van de voedselpakketten 
maandelijks over circa 6000 producten moet 
beschikken! 
 
Wat kunt u doen? 
U kunt het werk van de Voedselbank ondersteunen 
door: 

1 Uw kerstpakket, of een deel daarvan, te 
geven aan de Voedselbank. 

2 Het inzamelen van houdbare levensmiddelen 
zoals: 
melk en melkproducten 
macaroni/rijst, sauzen en mixen 
‘harde groenten’ zoals bieten, wortels, 
koolsoorten, uien, aardappelen en 
blikgroenten 
vruchten op sap en snoep 
broodbeleg zoals jam, pindakaas etc. 
maar ook: wasmiddelen en toiletartikelen 

2 U aan te melden als vrijwilliger, bijvoorbeeld 
om te helpen bij de ‘supermarktacties’, of bij 
het verzorgen van de administratie of te 
helpen bij het transport. U kunt de 
Voedselbank telefonisch bereiken op 058-
2553994 of per mail 
info@voedselbankleeuwarden.nl. Neemt u ook 
eens een kijkje op de website: 
www.voedselbankleeuwarden.nl.  

 
Het overmaken van een gift op bankrekening 
NL79  RABO  0131  3398  34    
of door donateur te worden. 
 
Bovenstaande produkten kunt u van 12 december 
tot en met 28 december inleveren in de dozen bij:  
Gereformeerde Kerk te Warten  
Fam. Van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten)                    
ATTENT Wergea 

 
Alvast hartelijk  dank voor uw medewerking!  

 
Met een groet van de diaconieën van de katholieke, 
doopsgezinde, gereformeerde en hervormde 
kerkgemeenschappen van Warten/Wergea/Warstiens 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

Suriname: 
In verdraagzaamheid samenleven; 
daar kunnen we nog wat van leren 

 
Afgelopen zomer hoorde ik van Lutz Jacobi dat zij met 
een vriend naar Suriname zou gaan. Ze had eens 
tegen hem gezegd; ‘Harry laat me dat mooie land van 
jou eens zien’. De vriend is nl geboren in Suriname en 
op 20-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. 
Goh zegt ze tegen mij, ga ook mee. Er is vast nog wel 
ruimte en dan hebben we een mooi groepje van ca. 
10 personen. 
Zo is het dus gekomen dat we 17 oktober, op eigen 
kosten uiteraard, voor een weekje Suriname onveilig 
zouden gaan maken. Want het is echt wel een 
buitenkansje om een land te mogen bezoeken samen 
met iemand die het land kent als zijn broekzak. 
 
En dat Harry Balgobind het land door en door kent en 
er een geweldig netwerk heeft, nou dat hebben we 
geweten. Het woord ‘vakantie’ heb ik bewust niet 
gebruikt want we zijn druk, druk geweest die week, 
maar het waren prachtige dagen. Een mooie mix van 
informatie en ontspanning. Waarbij vooral de 
ontmoeting met de hartverwarmend verdraagzame 
multiculturele samenleving in Suriname centraal 
stond. Het werd een soort van een werkvakantie. 
 
Mede gastheer en gids was Glen Habiboellah (en zijn 
vrouw Rabia). Glen is plaatsvervangend hoofd van het 
district Commewijne (een tussenvorm van gemeente 
en provincie). 
 
De dag na aankomst zijn we om 8 uur al op stap 
gegaan en in een kleine motorboot van de 
Surinamerivier naar de Commewijnerivier gevaren 
waar we verschillende plantages ‘nieuwe vorm’ 
hebben bezocht.  
 
Zo was er elke dag wel een soort van werkbezoek. Ik 
pik uit de vele activiteiten er een aantal uit; we 
bezochten: 
 
- Een zuivelbedrijf met een sterke inzet voor 

kwaliteit van (drink)yoghurt. 's Morgens  maakt 
men melkproducten en ’s middags 
vruchtensappen.. Het toetje in het 
maaltijdenpakket op de KLM vlucht terug naar 
Nederland kwam ons dan ook bekend voor. 
Hergebruik van plastic flessen en goede 
arbeidsomstandigheden voor de ongeveer 70 
medewerkers én de betrokkenheid vielen ons op. 
 

- Een visverwerkingsbedrijf; die kleinschalige 
oceaanvisserij omzet in producten voor 
supermarkten en horeca. 
 

- Een grootschalig landbouwbedrijf met zesduizend 
vlees koeien en veel kweekvijvers voor garnalen. 
Op onze vraag over het gebruik van antibiotica 
werd duidelijk dat daar nog wel wat aan te 
verbeteren valt.  
 
 
 
 

- Fort Zeelandia, bekend van de 
"Decembermoorden" en Fort Nieuw Amsterdam. 
De laatste boordevol met informatie over de 
beschamende slavenhandel. 
 

- De universiteit van Paramaribo. Daar vernamen we 
van de oud Leeuwarder Tobi Graafsma (Fries om 
útens) en hoogleraar psychologie, van het grote 
aantal suïcidepogingen in een bepaald district.  
Hij doet onderzoek en aanbevelingen voor beleid 
om de hoge zelfmoordcijfers in Suriname terug te 
dringen. 
 

- De Nederlandse ambassade waar vooral ook de 
Nederlandse inzet voor natuurbeheer, 
milieukwaliteit, met onder andere kwik bij de 
goudwinning en de afvalproblematiek (onder 
andere de plastic soep) aan de orde kwamen. 
 

- We zijn natuurlijk de bush in geweest bij het 
prachtig gelegen Berg en Dal aan de 
Surinamerivier op de grens van het regenwoud en 
het amazone stroomgebied. 
Daar in de Surinamerivier lagen een acht tal 
baggervaartuigen voor de goudwinning. 
Door het opgegraven zand twee maal te zeven van 
grof naar fijn wordt uit het 
verkregen concentraat het zuivere goud gewonnen 
door het op te lossen in kwik.  
Een groot milieuprobleem. 
Cijfers kon men helaas niet geven, maar ik had ze 
graag vernomen. In zestiger  
jaren was kwik nl ook een groot probleem in de 
Rijn, maar door stevige sanering is dat  
nu geen probleem meer. 
 

- Het Brokopondomeer; het enorme stuwmeer dat 
de aluminiumfabriek Suralco van de nodige stroom 
voorziet en verder nagenoeg heel Surinaamse. De 
fabriek dreigt echter op korte termijn te worden 
gesloten waardoor er straks meer dan 2000 
mensen op straat staan. We vernamen trouwens 
dat er Chinese belangstelling voor schijnt te zijn. 
 

- Een Moskee, een Katholieke kerk en een Hindoe 
tempel. Kenmerkend is dat in Paramaribo een 
synagoge en een moskee naast elkaar staan en 
men gebruik maakt van elkaars parkeerplaatsen 
en andere voorzieningen. 
 

- De Jodensavanne. Waar de restanten van een 
grote Joodse nederzetting uit de 16e en 17e eeuw 
zijn te bezichtigen.  
 

- Een huisarts met een sociaal hart, een 
indianenschool op het platteland, een sociaal 
woningbouwproject, van Nederlandse 
projectontwikkelaar, dat bij nader inzien de naam 
'sociaal' eigenlijk niet mocht hebben. 
 

- Een Hindoestaanse bruiloft met veel traditionele 
dans. Samen eten en beleven.  
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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 



 

- Last but not least hebben we de training van de 
voetbalclub Takdierboys (= Vredeboys) 
bijgewoond. Zij waren 7e in de hoogste 
Surinaamse voetbalcompetitie. De 11 shirts die ik 
van Cambuur heb gekregen werden met gejuich 
begroet. Lutz Jacobi regelde nl shirts van 
Heerenveen. En als Lutz shirts van Heerenveen 
regelt, dan kun je als Cambuurfan niet achter 
blijven.  
 

Wat opviel was de vrije pers in Suriname. Bestrijding 
van corruptie en de aanpak door ministers en 
ambtenaren kwam behoorlijk aan de orde.   
 
Kortom: Suriname is de moeite van een 
vakantiebezoek waard. De mensen praten Nederlands 
en zijn bijzonder hartelijk. 
 
Betty en Wietse Martens 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Zondag 13 december 

Oecumenische adventsviering 
“een nieuw lied“ 

 
 

Een tocht door de duisternis met muziek, 
samen zingen en verhalen. 

 
Start tocht: 18.45 uur  bij de bidler 

Start viering: 19.00 uur in de  st.martinuskerk 
M.m.v. Fanfarekorps “de kriich” 

 
Na afloop wordt door de jeugdsoos een 

opwarmertje aangeboden. 
 

Raad van kerken Wergea/Warten 

 
 
 
  

 

 
 

SNEINSKOALLE WERGEA 
 
Op eerste Kerstdag vieren wij kerstfeest, 
met een uitvoering van de musical ‘ALLE TIJD’. 
 

 
 
Theodora Tempis heeft een bijzondere  
klokkenwinkel, waar ook nog eens bijzondere 
klanten verschijnen……… 
 
We hopen dat er veel kleine en grote mensen 
naar deze musical komen en het kerstfeest 
met ons meevieren. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
De kinderen en leiding van  
Sneinskoalle Wergea 
 

25 december, 19.00 uur in de Frissel, 
Kerkbuurt 10 te Wergea 
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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 



  

Mededeling Rondom de 
 
 
Denkt U eraan uw Herhaalmedicatie op tijd te bestellen??
 
Op 24 December en op 31 December
zijn de Huisartsenpraktijk en Apotheek alleen geopend voor spoedgevallen en 
spoedrecepten. 
 
Er wordt op deze dagen NIET bezorgd.
 
Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Gezond 2016
 
Team Huisartsenpraktijk Warga

 

Leeuwarden – FRL Post geeft Voedselbanken Friesland decemberzegel uit
 
FRL Post uit Leeuwarden geeft ook dit jaar weer een bijzondere postzegel uit, namelijk de 
Friesland decemberzegel’. 
 
Met deze voordelige FRL decemberzegel verstuurt u, alleen in de maand december en alleen de kerstpost 
door geheel Friesland. 
Met het versturen van uw post met de ‘Voedselbanken Friesland decemberzegel’ steunt u de 
in Friesland. 
 

Kerstpostzegels 
 
€ 4,20 per vel van 10 zegels 
(waarvan 2,5 cent per zegel naar de Voedselbanken Friesland gaan)
 
Voor meer informatie kunt u bellen met:
 
Auke van der West 
De Mounder 26 
Wergea 
(058) 255 29 77 

 

Mededeling Rondom de Feestdagen in December 2015

edicatie op tijd te bestellen?? 

p 24 December en op 31 December: 
zijn de Huisartsenpraktijk en Apotheek alleen geopend voor spoedgevallen en 

Er wordt op deze dagen NIET bezorgd. 

wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Gezond 2016! 

Team Huisartsenpraktijk Warga 

 
FRL Post geeft Voedselbanken Friesland decemberzegel uit

FRL Post uit Leeuwarden geeft ook dit jaar weer een bijzondere postzegel uit, namelijk de 

Met deze voordelige FRL decemberzegel verstuurt u, alleen in de maand december en alleen de kerstpost 

Met het versturen van uw post met de ‘Voedselbanken Friesland decemberzegel’ steunt u de 

(waarvan 2,5 cent per zegel naar de Voedselbanken Friesland gaan) 

Voor meer informatie kunt u bellen met: 

 

Feestdagen in December 2015 

zijn de Huisartsenpraktijk en Apotheek alleen geopend voor spoedgevallen en 

FRL Post geeft Voedselbanken Friesland decemberzegel uit 

FRL Post uit Leeuwarden geeft ook dit jaar weer een bijzondere postzegel uit, namelijk de ‘Voedselbanken 

Met deze voordelige FRL decemberzegel verstuurt u, alleen in de maand december en alleen de kerstpost 

Met het versturen van uw post met de ‘Voedselbanken Friesland decemberzegel’ steunt u de Voedselbanken 
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  Dorpsagenda 

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  

29.11.2015 Warga 1- Oosterlittens 1 Sportcomplex Wergea  

14.00 uur  

09.12.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Kerstmiddag Us Doarpshûs  

14.00 uur  

09.12.2015 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

12.12.2015 Sander Boonstra Producties “Kerstconcert” Us Doarpshûs  

20.00 uur  

12.12.2015 Live muziek jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL  

12.12.2015 B.C. Castelein biljarten "Marathon"  Café Lands Welvaren  

10.00 uur  

13.12.2015 Warga 1 - Renado 1  Sportcomplex Wergea  

14.00 uur  

13.12.2015 Adventsviering . Start vanaf De Bidler , 18.45 uur  Sint Martinuskerk  

19.00 uur  

14.12.2015 Schrijfavond Amnesty International  De Frissel  

19.00-20.00 uur  

16.12.2015 " Vrouwen van Nu " Us Doarpshûs  

 19.45 uur  

18.12.2015 Krystconcert "De Kriich" Tsjerke Wartstiens  

20.00 uur  

19.12.2015 Filmfestival Wergea " Popcorn op'e pôle" Diverse locaties 

16.00 uur  

19.12.2015 Klus partij Schutjassen Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

23.12.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Samen eten Us Doarpshûs  

12.30 uur  

23.12.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp 

17.00 uur  

24.12.2015 Kerstgala jeugdsoos "SZDRNZLL"  SZDRNZLL  

25.12.2015 en Kerstviering jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL 

26-12-2015 

25.12.2015 Kerststal bezoeken voor volwassenen en kinderen  Sint Martinuskerk  

14.00-16.00 uur  

27.12.2015 Maat klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren 

16.00 uur  

01.01.2016  Oud en nieuw jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL 
00.15 uur    

01.01.2016 Nieuwjaarsreceptie "Ruimte voor de beste  wensen" De Bidler 

16.00 uur   

08.01.2016 Dorpencompetitie biljarten "BC Castelein" Café Lands Welvaren 

19.00 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 december 2015 

 
 
St Martinusparochie 
GEEN INFORMATIE BESCHIKBAAR 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
6 dec. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
13 dec. 18.45 uur Wergea S. Boukema 
 Oecumenische Adventsviering. Start bij de 
 Bidler en dan naar de St. Martinuskerk. 
 Thema: ‘Een nieuw lied’. 
20 dec. 11.00 uur Warstiens da. H. Post 
24 dec. 20.30 uur Warten m.m.v. Ynspiraasje 
25 dec. 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
 Eerste Kerstdag m.m.v. Ynspiraasje 
31 dec. 19.00 uur Warten da. A. Buizer 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
6 dec. 10.00 uur zr. Uilwie Hoekstra-Bolhuis 
 2e advent en Sneinsbrochje 
13 dec. 10.00 uur ds. H. Klinkvis 
 3e advent m.m.v. Mingd Koor 
20 dec. 10.00 uur Liturgie Groep 
 4e advent middagviering 
25 dec. 10.00 uur ds. P. Lindeboom, Kerst 
27 dec. GEEN DIENST 
31 dec. 19.00 uur ds. P. Lindeboom, Oudjaar 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-Wergea-Warstiens 
Zo. 6 dec. 09.30 uur ds. J. Huitema, HA 
Zo. 13 dec. 09.30 uur dhr. R. Colijn 
Zo. 13 dec. Oecumenische Adventsviering in de St. Martinuskerk te Wergea. 
 Start om 18.45uur bij de Bidler. 
 Lopend en zingend gaan we samen naar 
 de kerk, waarna de dienst start om 
 19.00 uur. 
Zo. 20 dec. 11.00 uur ds. P. Rozenboom 
Do. 24 dec. 20.30 uur Gez. Met Herv.Kerk en de 
 Geref.Kerk te Warten m.m.v. koorYnspiraasje 
Vrij. 25 dec. 09.30 uur ds. L. Oost 
Zo. 27 dec. 11.00 uur ds. J. Kroon 
Do. 31 dec. 19.30 uur ds. A. Bouman 
 
Nieuwjaarsdag 2016 om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar en om 10.30 uur 
wordt de dienst verzorgd door de Kerkenraad. 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.hoek9@kpnplanet.nl  
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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 
 
 
November 2015, 55e jaargang nr. 11.  
 
 
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 
donderdag 31 december 2015. 
 
Kopij uiterlijk 
woensdag 16 december a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 
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