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En sa binne we alwer troch in jier hinne en wat foar in jier. In grut part yn ‘e wrâld 
hat te krijen mei terreurdriging, oarloch en flechtelingen. En noch nea hat dat sûnt 
de twadde wrâldkriich sa tichtby west as ôfrûne jier. Flechtelingen ha we fansels al 
folle langer opfongen, mar sa manmachtich, troch de kriich yn Syrië en lannen yn 
dy regio, hat it noch nea west. AZC’s ha fansels altyd al in diskusjepunt west mar 
it ferskil tusken foar-en tsjinstanners hat neffens my noch nea sa grut west. Wat je 
op tillevyzje sjogge binne meastentiids de foarstanners, dy’t eltsenien helpe wolle 
of de tsjinstanners dy’t sa as it somtiden liket net ien helpe wolle. Beide kampen 
ha fansels punten dy’t hout snije, mar moat der net in soarte fan middenwei fûn 
wurde? Alteast, dat is myn miening... mei as argumint dat minsken dy’t echt help 
nedich ha, dy kinne we net yn ‘e kjeld stean litte. Misskien is it maklik sein en hoe 
as it dan presys moat, dat wit ik net krekt. Mar om myn argumint krêft by te set-
ten, woe ik mar sizze: ‘Daar moet een piemel in’! Jo kin fan tinken no wol ha: ‘wêr 
is dat no goed foar, mollefanger’? ja dat soe ik ek sa ien, twa, trije net witte, mar 
it skynt te helpen yn in diskusje yn gemeenten wêr’t de foar-en tsjinstanners har-
ren mieningen diele mei gemeentebestjoer en COA.                                        
Om’t we fansels al wat ‘trendgevoelig’ binne, soe it fansels kinne dat op sa’n wize 
ús argumintaasjes krêft by sette oan de oarder fan de dei wurdt. Dat is miskien ek 
wol maklik as we de júste wurden net fine kinne. Stel jo ris foar: jo sitte op in le-
degearkomste fan in feriening wêr ‘t jo lid fan binne en it bestjoer is fan miening 
dat it ledejild mei 40% omheech moat om’t de post ‘fergaderkosten’ nochal de he-
ge kant it neist is. En it bestjoer moat der fansels net oan tinke om de 
(alkohoalyske) konsumpsjes, tsiis en woarst en oarsoartige bittergarnitueren foar 
eigen rekken te nimmen. As lid meie jo dêr fansels wat fan fine, mar jo kinne net 
in stekhâldend argumint fine, útsein dat it op de bestjoersgearkomsten net sa 
útwrydsk hoecht. Dan kinne jo altyd noch sizze: ‘dêr moat in pimel yn’! Mar hawar, 
ik hie it oer flechtelingen. Dat folk komt hjir fansels net samar. Elts sil har redenen 
ha en de iene wat bettere redenen as de oare. Wis is dat der in stikmannich op de 
flecht binne foar IS, mar ek oanhingers mei itselde gedachteguod fan dyselde IS 
komme al in moai ein dizze kant op en dat hja it serieus miene ha se wol sjen lit-
ten yn bygelyks Parys en oant no ta op lytsere skaal op oare plakken. Litte we 
hoopje dat it geweld stopje mei en dan ek op alle oare plakken op ‘e wrâld dy ‘t te 
krijen ha mei oarloch, terrorisme en oarsoartige ûnminsklikheden!  

Mar lit ik my beheine ta it lêzersgebiet fan ‘De Havensbank”. Op it stuit dat ik hjir 
sit te skriuwen giet der in stik histoarje ûnder de slopershammer, te witten de 
‘bejaardehûskes’ oan de Tsjerkebuorren. Ek wol bekend as: Jurjenspôle, Bejaar-
desteech en foar de minsken dy ‘t no de leeftyd ha dat ja der sels wol wenje 
mochten, neffens de earste opset, ek bekend as: it lân fan Gabe Gryt! Net 
tsjinsteande dat dyselde hûskes ek poer geskikt wiene as starterswenning foar 
jongfolk dy’t allinnich as tegearre ûnder de wjukken fan harren âlders weigiene, 
ha ik it altyd spitich fûn dat it syn oarspronklike funksje ferlern hie. Yn de jierren 
’70 en ‘80 fan de foarige ieu, doe’t we dêr as opslûpend jongfolk nochal ris om-
sloegen en dan fral yn de neisimmer en hjerst, as de parrebeamen fan de famylje 
Stoop wer grôtfol hongen en wy fia de Jurjenspôle ússels tagong ferskaften yn 
harren tún, om dêrnei yn tsien hasten en somtiden dwerstroch dy âld stjonkfeart 
wer út te naaien, al as net mei bút, om ‘t Dhr. Stoop syn fanatike hiemdogge 
(Prins) achter ús oan stjoerde, fûn ik it dêr altyd mar noflik. Noflik.....? Ja dat fûn 
ik. Kreaze túntsjes en hûskes en moaie âlde minskjes sa as: Hartstra en de frou, 
Ulbe Stienstra, Beppe Aal en Jurjen (jawol.... dêrom de Jurjenspôle) Mulder. Fan-
sels ha der mear minsken wenne, mar dit binne de minsken dy’t my it earst yn ‘t 
sin komme.  



 

  Men hat it hjoed-de-dei in protte oer fergrizing, mar fanôf de jierren ’80, koe men hjir sprekke fan ferjonging. 
Oftewol: ..... 
Mar hawar, tiden hawwe tiden en sa as de plannen der no hinne lizze komme der in stikmannich ‘twa ûnder ien 
kap wennings’ foar yn ‘t plak. Alteast, as hjir genôch animo foar is. De takomst sil deroer útslútsel jaan. 
 
Wêr ‘t al útslútsel oer is en al in moai ein op wei is, is it fytspaad fan Warten nei Grou. De earste skermutselingen 
dêroer wiene al sa ‘n 45 – 50 jier tebek. Wat yn Idaerderadiel en Boarnsterhim nea trochgean koe, want dan 
wiene der wer sinten en dan letter wer net as fiersten te min, kin no ‘t we yn de gemeente Ljouwert wenje yn in 
koart skofke tiid al realissearre wurde. De aksjegroep dy’t jierren as in ‘Don Quichote de La Mancha’ de striid fol 
hâlden hat, hat no lang om let eare fan harren striid en dat it no al klear komme sil, meie we no wol oannimme 
om ‘t it earste asfalt al teplak leit en dat is al fierhinne mear as de amer fol skelpen dy ‘t noch earne by de 
‘Idearderhoeke’ as begjin fan it skelpepaadsje in jier as wat ferlyn dêr offisjeel delgoaid binne. No is it fansels 
maklik om dêr om te spytgnyskjen, dus litte we it fan de positive kant besjen. Dat ammerke skelpen draacht 
ommers al in bytsje by as fundaasje fan it fytspaad, dus hoege we dát net as weismiten jild te beskôgjen.  
Ik wit net as der op de rûte fan it nije fytspaad ek argeologysk ûndersyk west hat, mar no kin it fansels ek wêze 
dat de gelearden fan miening binne dat der in útrinner fan de Middelsé oan ‘t de Idearderhoeke tarûn eartiids, 
om’t der wol dúdlik spoaren (goed konserveare skelpen) te sjen wiene fan in ‘vloedlijn’. Nei alle gedachten is dat 
net sa, mar it soe de histoarisy miskien wol ta lang harsensskrabjen brocht ha. 
Mar hoe dan ek, fanôf takom jier kinne de fytsers in stikhinne feiliger it Leech- en Hôflân troch. 
Wat ek efkes wennen wie, wie dat de ‘Bidlerbrêge’ net mear wipt waard troch in Dijkstra. In protte ynwenners 
wiene it der ek net mei iens en sels op Facebook hat in aksje west om it wurkterrein fan Gerrit Jan en Dina hjir 
oan de Wergeasterfeart en Foudering te behâlden. Der ha in protte minsken op reagearre. Net allinne 
Wergeasters mar ek boatsjeminsken fan om utens. Mar de gemeente hat oars besluten en sil dêr grif in reden 
foar ha, nettsjinsteande dat der no 2 Wergeasters nei Ljouwert reizigje moatte en immen earne oars wei hjir nei 
Wergea. Fansels wurdt de brêge no ek op kundige wize betsjinne, mar it is dochs oars...... 
Mar wa ‘t ek wipt, it is moai fansels dat de brêgen folslein opknapt wurde en beweechber bliuwe sadat it 
boatsjefolk net allegear om Wergea hinne fljocht........euh fart. 
Ik wit fansels net as it ynfloed hat op it tal boatsjetoeristen dy’t hjirre in nacht as langer yn Wergea tahâlde 
simmerdeis, as se al as net de kar ha om troch- of om Wergea hinne te farren, mar dat der mear flecht op ‘e koai 
is sûnt de Steandemêstroute iepen is, mei we wol in feit neamme. By de Swimdobbe by Reinder en Janny wie it 
somtiden in drokte fan komsa en ek de WWS steger oan de Hillebuorren hie ôfrûne seizoen net te klaaien oer 
klandyzje en lei dan ek fakentiids grôtfol. En dat is fansels wer ‘nôt op de mûne’ foar de middenstân. 
 
Sa as wênst steane we ek elts âldjier efkes stil by de doarpsgenoaten dy ‘t ús dit ôfrûne jier ûntfallen binne.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We tinke mei respekt oan harren werom en winskje de neisten de krêft en de moed ta om troch te gean. 
 
 
 

Jantsje Mink-de Jong 12 jannewaris 79 jier 
Pieter Bakker 13 jannewaris 87 jier 

Jolle A. van der Meulen 12 febrewaris 76 jier 

Lily Faye Vleeshouwer 26 febrewaris  7 wike 

Henk de Haan 15 maart 47 jier 
Maria Geertriuda de Vries-Koster 1 april 86 jier 

Sikke Feenstra 6 april 93 jier 
Geeske Mulder-Idzinga 24 april 95 jier 

Hiltje Kooistra-van der Krieke 2 maaie 89 jier 
Bob Vorster 29 juny 69 jier 
Rienkje van der Veen-Albertsma 21 july 98 jier 
Hans Ypma 15 augustus 77 jier 
Tryntsje Hofstra-Kleefstra 9 septimber 89 jier 

Jeltsje Zwart-de Haan 3 oktober 80 jier 
Hendrik van der Meulen 4 oktober 85 jier 
Johannes Carolus Michael Drost 29 oktober 69 jier 
Gryt Boorsma-Wilkens 10 novimber 95 jier 

Anneke Hotsma-van der Wier Alberda 11 novimber 79 jier 
Ype de Jong 7 desimber 76 jier 
Akke Wiersma-Tigchelaar 9 desimber 84 jier 

Joop Juckers 18 desimber 68 jier 
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  We steane no op de drompel fan 2016 en wat dit jier ús bringe sil is foar it grutste part ûnwis. De doarpsaginda 
oereagjend, dy ‘t op treflike wize ‘up to date’ hâlden wurd troch Appie Kerkstra, lit sjen dat der fansels wer in tal 
saken binne dy ‘t hjir elts jier werom komme. Sa is dêr ûnder oaren: Halbertsma Toaniel. Dit jier net op de 
planken fan de fertroude Bidler, mar op lokaasje yn de kas fan Anne Wobbes. Ik bin tige benijd hoe as ‘de 
Halbertsma’s’ it foar eagen ha, mar it lit yn elts gefal sjen dat se moedich binne en net benaud om wat ‘nijs’ te 
besykjen. Ek de KKW is tige warber en sil yn de Bidler wer in kear as wat foar ferdivedaasje soargje foar jong en 
âld. Yn en om de Bidler wurdt ek net stil sitten, want sa as earder al te lêzen wie yn ‘e Havensbank, komme der 
nije rúten yn de Bidler. In tiidrôvjend ‘putsje’ foar it bestjoer en frijwilligers, wat efkes tusken de deistige 
omballingen troch moat. 
Ek it ‘filmkafé’, schut- en klaverjassen, biljerten, fuotbal, keatsen, follybal, gymnastyk en neam allegear mar op 
sille wer mei in protte wille en nocht dien wurde. 
Mar ek in pear saken dy ‘t ik neame wol dy ‘t net elts jier hjir barre, sa as it 11de Iepenloftspul. Basearre op de 
roadmovie ‘O Brother, where art thou’.  
En dan ek noch in jubileum. De WWS bestiet 50 jier en dat sil nei alle gedachten op typyske wize fierd wurde. 
Koartsein: der is ek takom jier wer fan alles te belibjen hjir te uzes.  
As lêste wol ik it efkes ha oer it blêd wat jo no yn hannen ha, as lêze op www.wergea.com, ‘De Havensbank. O, 
giet der wat feroarjen? Ja, der giet wat feroarjen. Foar jo as lêzer ynearsten net safolle, mar al foar de redaksje. 
Us foarsitter Henk Wielinga, fynt it nei fjouwerentweintich en in heal jier genôch west.  
 
Henk kaam yn juny 1991 yn de redaksje yn it plak foar Hidde Goïnga. Hidde hie gâns produksje yn de foarm fan 
fakentiids moaie ferhalen en ferslagen, dus kaam hy yn ‘t plak fan in echte Havensbank-ikoan. No bin ik sels net 
fan it ferhearlikjen fan minsken, mar dochs wol ik Henk dy geuzenamme Havensbank-ikoan meijaan, want yn de 
ôfrûne hast kwart ieuw hat Henk syn strjitsje wol skjin fage en ek mannich pennefrucht efterlitten. Mar fansels 
ek oare omballingen dy ‘t nedich binne om de Havensbank te meitsjen en wurde te litten ta wat it no is, die hy 
mei faasje.  
Doe ‘t foarsitster Janneke Ytsma yn 2000 de redaksje ferliet, moast de foarsittershammer troch in oare fûst 
hantearre wurde en de oerbleaune redaksjeleden seagen yn Henk dé nije foarsitter. En nei ‘enige overpeinzing’ 
hat hy de foarsittershammer mei 2 hannen oangrypt en de redaksje 15 jier lang op moedige wize troch de tiid 
lieden.  
De grutste feroaring ûnder syn lieding hat de formaatferoaring west yn 2004, fan it fertroude A-5 nei A-4 
formaat. Dizze ûntjouwing wie yn earsten om ‘t it printsjen goedkeaper wie en de kopij mear ‘romte’ krije soe. 
Ek stie de kwaliteit heech yn it faandel by Henk. bygelyks foto’s wêr mar min op te sjen wie wa as wat der op 
stie......... dat moast oars. Al mei al, in sear belutsen redaksjelid en foarsitter.  
 
Op ús lêste redaksjegearkomste ha we yntern op paslike wize ôfskied nommen. Alhiel ôfskied....? Wol as 
redaksjoneel bestjoerder, mar as gastskriuwer sil der grif noch wolris wat yn de Havensbank ferskine.  
Ut namme fan de redaksje wol ik Henk tank sizze foar alles wat hy foar de Havensbank betsjutten hat en de 
noflike gearwurking en winskje him en Grieteke fansels neist syn ‘voedselvoorzieningschauffeurs-pensioen’ no ek 
in noflik Havensbankpensjoen! 
 
De Redaksje winsket eltsenien in lokkich en sûn 2016! 
 
Mathijs 

Anneke Hotsma wie in aktyf lid fan de Havensbankredaksje 

Op 11 novimber lêstlyn ferstoar Anneke Hotsma te Akkrum yn ‘e aldens fan 79 jier. Mar it wie yn Wergea dêr’t 
se in grut part fan har libben taholden hat, earst mei man Jitse yn in wenarke oan it ein fan de Hillebuorren, 
letter op de pleats oan de Leeuwarderweg. Se wie jierrenlang bestjoerslid fan Het Groene Kruis Wergea/Warten 
en se hat goed 3 jier yn de redaksje fan de Havensbank sitten. In koarte perioade, want om reden fan sûnens 
moast se hjir begjin 1973 al wer in punt efter sette. Mar yn dy pear jier hat se foar ús doarpskrante perfoarst 
net stil sitten. Anneke wie maatskiplik engazjearre, bynammen de emansipaasje fan de (hús) frou hie har 
belangstelling. Hjiroer skreau se yn it maaie nûmer fan 1972 in moai, djipgeand stik. Fanút har funksje by it 
Groene Kruis joech se ek gâns stipe oan de âlderein-gymnastyk hjir yn Wergea. Mar ek koartswyl wie har net 
frjemd. Doe’t de N.V. E.V. , in lannelike frouljusferiening yn dy tiid,  hjir te uzes foar it earst in ‘modeshow’ hold, 
makke Anneke hjir foar ús doarpsblêd in prachtich ferslach fan. 

Mei it haadartikel yn it desimber nûmer 1972 naam Anneke ôfskied fan de redaksje, wêr’t se mar koart yn siet, 
mar har paadsje mear as skjin makke hat.   

Ut namme fan ‘e redaksje, 
Wiebe Sinnema, âld-redaksjelid 
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Verslag van de najaarsvergadering 
van Pleatslik Belang Wergea 

van 23 november 2015 
 
Om 20.00 uur mocht voorzitter Teake Kloosterman 
een wederom goed bezochte najaarsvergadering 
openen 
 
1. Mededelingen van Pleatslik Belang 

Afgelopen zaterdag 21 november is de 
dorpsboomgaard feestelijk geopend.  
Enkele weken geleden is het Fricomonument 
feestelijk onthuld. Aan een jarenlang traject is 
een einde gekomen. Hulde aan alle mensen die 
initiatieven hebben ontplooid om dit te realiseren.  
In het dorp zijn hondenvoorzieningen geplaatst. 
Er zijn nog een aantal wijzigingen ten aanzien 
van de exacte locaties. We worden op de hoogte 
gehouden 
Het nieuwe brugwachtershuisje is in 
ontwikkeling. Menno Pothof heeft een ontwerp 
gemaakt.  
Vorig jaar is er een commissie aan de slag 
geweest met de dorpsmolen. Dat is niet gelukt. 
De politiek heeft anders beslist. Een vervolg 
hierop is echter wel geweest de contacten die we 
hebben gezocht met Üs kooperaasje. Hiervan 
volgt na de pauze een presentatie. Dorpsgenoot 
Frans Slaterus heeft het initiatief genomen tot 
een mededelingenbord/lichtkrant. De 
ondernemers zijn hiermee bezig. Rondom de 
exploitatie en het beheer van dit bord moet nog 
wel een en ander worden geregeld. 
Grut Palma staat eveneens op de programma. De 
heer Hulzenbosch zal dit toelichten. 
PBW is met de gemeente in overleg over een 
schouw: een jaarlijkse opname van de staat van 
beheer van het dorp. De gemeente houdt een 
wat andere systematiek qua beheer dan voorm. 
Gemeente Boarnsterhim. 
Over de schakelkast nabij het urinoir zijn we in 
gesprek met de gemeente. Het lijkt erop dat  de 
kast verplaatst kan worden. Dit wordt bevestigd 
door Menno Pothof.  
PBW gaat met Warten in samenwerking proberen 
toch een nieuwe busverbinding tot stand te 
brengen.  
Tijdens de voorjaarsvergadering zal aspirant-
bestuurslid Mieke Braams door het bestuur 
worden voorgedragen.  
 

2. Dorpsboomgaard 
Dolf Velde geeft namens de groencommissie een 
actuele stand van zaken.  
 
 

Een jaar geleden is begonnen met de 
voorbereidingen voor de dorpsboomgaard. Er is 
overleg gezocht met alle betrokken partijen. In 
juni is subsidie aangevraagd en toegekend. Het 
worden hoogstamfruitbomen. In principe zal er 
het gehele jaar door iets in bloei staan. Er is 
inmiddels gedraineerd en afgelopen zaterdag zijn 
bij een feestelijke opening de laatste bomen en 
bloembollen geplant. Over drie à vier jaar zullen 
de bomen vrucht dragen. 
  

3. Grut Palma (dhr H. Hulzenbosch) 
De heer Harmen Hulzenbosch presenteert de 
plannen zoals de gemeente die heeft ontwikkeld 
met betrekking tot Grut Palma. Deze plannen zijn 
in grote lijnen al op 27 mei gepresenteerd. Thans 
is de bestemmingsplanprocedure afgerond. De 
provincie beperkt het aantal te realiseren 
wonigen: 140. Aan de bestaande 56 kavels 
worden er 86 toegevoegd. Van het 
oorspronkelijke plan om woonschepen te 
realiseren, is men afgestapt. De kernwoorden 
van het nieuwe Grut Palma zijn: meer 
samenhang, nieuwe kavelindeling, meer groen, 
meer vaarwater. Het nieuwe Grut Palma zal een 
wijk worden waarbij de mogelijkheden van 
watersport meer zullen worden benut dan in de 
oude plannen het geval was. Als de politieke 
besluitvorming rond is, zal begin 2016 worden 
begonnen met de verkoop van nieuwe kavels. De 
gemeente zal actief werven via website, reclame-
uitingen, en woningbeurzen.  
 

4. Bruggen (mevr A. Zijlstra) 
De aanbestedingsprocedures voor de Grutte 
brêge en de Fouderingbrêge zijn rond. 
Machinefabriek Rusthoven is de gegunde partij. 
Ondertussen is al het nodige gebeurd, het is 
alleen voor dorpsbewoners nog niet zichtbaar. 
Zoals het nu lijkt zal er in maart of april sprake 
zijn van langdurige stremming (circa 3 weken). 
Dit geldt zowel voor de Grutte brêge als voor de 
Fouderingbrêge. Met de aannemers is 
afgesproken dat geprobeerd zal worden de 
overlast tot een minimum te beperken. Er zal 
worden gezorgd voor parkeergelegenheid vóór de 
brug (aan de Leeuwarder kant). In februari 
belegt de gemeente een inloopavond m.b.t. de 
stremmingen. De bewoners zullen bovendien 
door middel van nieuwsbrieven en website op de 
hoogte worden gehouden van alle benodigde 
informatie.  
De Hillebuorrenbrêge is nog niet aabesteed.  
Voor de nieuwe Fouderingbrêge geldt een 
breedte van 2 m. 60. Voor boeren is er een 
ontheffing tot 2 m. 80 mogelijk. Vóór de brug 
zullen grote dukdalven worden geplaatst die 
gelden als snelheidsbeperkende maatregel. Zoals 
eerder gemeld: het idee om op de brug het 
voetgangersgedeelte te scheiden van het overige 
verkeer is financieel niet mogelijk en bovendien 
verkeerstechnisch niet wenselijk: het 
zogenaamde ‘shared space’-principe doet hier 
opgeld.   
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Nabij de Hillebuorrenbrêge moet de damwand 
worden vernieuwd. In principe is dat een zaak 
van aanwonenden, maar hier geldt om meerdere 
redenen een andere situatie. Met name de hoge 
kosten spelen hierbij een rol: zo’n twee tot 
tweeënhalf ton. De gemeente kan renovatie niet 
bekostigen. Mocht het waterschap niet met 
aanvullende financiering over de brug komen, 
dan wordt renovatie uitgesteld. De 
baggerwerkzaamheden worden dan ook 
opgeschort.  
Voor de scheepvaart door de Wergeaster Feart 
zal volgend seizoen een breedtebeperking gaan 
gelden van maximaal vier meter. Een aantal 
ondernemers krijgt hiervoor een ontheffing. Een 
reden voor deze beperking is de overlast en de 
schade die het scheepvaartverkeer de afgelopen 
jaren heeft veroorzaakt.  
 

5. Elkien 
In Wergea is behoefte aan goede 
starterswoningen. Aannemer Dijkstra & Draaisma 
is bereid om op de plaats van de Jurjenspôle zes 
nieuwe, ruime gezinswoningen te realiseren. Iets 
dergelijks is in Nijland ook gebeurd. Dat bleek 
succesvol Voorwaarde voor start van de bouw is 
dat vier van de zes woningen verkocht moeten 
zijn alvorens wordt begonnen. De bewoners van 
Wergea zullen door middel van een huis-aan-huis 
verspreide brochure hiervan op de hoogte 
worden gebracht. Elkien hoopt de sloop van de 
huidge woningen nog in 2015 af te ronden. De 
grond van de Jurjenspôle is eigendom van Elkien, 
maar zal aan de gemeente worden verkocht. 
  

6. Us kooperaasje 
In de Havensbank van oktober mochten wij u al 
uitgebreid informeren over het oprichten van een 
dorps(energie)coöperatie.  De heer Kievit laat 
zien hoe dat op Ameland werkt. De 
mogelijkheden liggen hierin dat via zo’n 
dorpscoöperatie relatief goedkoop duurzame 
energie kan worden ingekocht via Noordelijk 
Lokaal Duurzaam. Voor elke aansluiting vloeit 75 
euro terug naar het dorp, vrij te besteden, 
bijvoorbeeld als investeringsgeld voor andere 
duurzame projecten als zonnepanelen of zaken 
ten behoeve van de leefbaarheid. Pleatslik Belang 
is op zoek naar mensen die mee willen denken bij 
het oprichten van zo’n dorpscoöperatie.  

 
Om circa 22.30 mocht de voorzitter een boeiende, 
afwisselende en informatieve vergadering afsluiten.  
 
Namens Pleatslik Belang Wergea, 
 
Geert Nauta 
Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schoolfeest 2016, 
wie bedenkt een passende naam?? 
 
De schoolfeestcommissie is na de zomervakantie al 
een aantal keer bij elkaar geweest en de taken binnen 
de commissie zijn verdeeld. Er is een  koppel gemaakt 
die zich bezig houdt met de organisatie van een 
activiteit op zaterdag voor de volwassenen, één voor 
de activiteit voor kinderen en één voor het organi-
seren van een puzzeltocht voor jong en oud. Deze 
koppels organiseren de activiteit niet zelf maar 
hebben aansluiting gezocht met verenigingen uit het 
dorp zoals  het klootschieten, boerenstraatgolf , KKW 
en toneelvereniging Halbertsma. De schoolfeest-
commissie zelf gaat zich bezighouden met de 
‘omballingen’, zoals het organiseren van de optocht 
en alle andere zaken die er bij zo’n feest komen 
kijken en houdt de eindverantwoordelijkheid van alle 
activiteiten. 
 
Boven dit artikel staat het logo van het feest. Jolande 
Mollink van heeft het voor ons ontworpen. 
In de Havensbank in zwartgrijze tinten maar in het 
‘echt’ mooi feestelijk gekleurd. De titel van het feest 
willen we graag veranderen. Schoolfeest linkt het 
feest nog teveel met de basisschool, terwijl die geen 
organisatorische rol meer heeft. 
We vragen u als dorpsgenoten met ons mee te 
denken over een passende naam voor het feest. 
Wie bedenkt iets origineels? 
Inzendingen kunnen tot 18 januari ingeleverd worden 
bij een van de commissieleden of op mailadres 
fmeinderts@proloog.nl. 
 
De schoolfeestcommissie bestaat uit: 
Sietie Sinnema, Lútsje Engelsma, Annie Boermans, 
Fokje Meinderts, Richard de Haan, Piet Roersma en 
Geert Nauta 
 

 
Jeften 
 
Yn in jier sitte altyd moaie 
mominten 
 
€      25,00: A.B.de B., T.Z.cj, A.Z., J.S., K.K.  
€      15,00: G.v.W. 
€      20,00: S. de B. 
€    100,00: Huisartsenpraktijk Warga 
€    250,00: St. Gebroeders Van der Woude 
 

 

Truus Mud-v.d. Berg winsket eltsenien 
lok en seine yn it nije jier! 
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Puzzel 2015 
 
 

 
  

Nij redaksjelid         

Lân fan Nynke             

Nije styl                     

20-3-2015             

Moanneblêd foar ûnder oaren           

Hjir is it feest op 1 jannewaris             

Winner knobbeltocht             

Lân fan Geert-Jan                   

Fêste skriuwer           

Boat fan Sinterklaas               

Suvelmonumint           

Moanneblêd                     

Winnend produkt bakker                 

Foto’s middenside septimber                                 

Dorpsboomgaard                        
Wrâld-en Wergeasterkampioenskip               

Grote Buurten ..         

Sloepen en swimme                   

Two Towers …                     

Winner 50+ merkespultsje hearen           

Filmkafé             

Skiedend foarsitter         

Produksje fan Pier 21                   

Bestiet 40 jier       

Jubileum 14-3-15           

Skriuwer van de alternative                 

Alle antwurden ha te krijen mei Wergea as omkriten en binne te finen yn de Havensbanken fan 
2015. De letters yn de grize fakken foarmje in Fryske sin. 
  
Fansels is der oansjen en in moaie priis foar de winners! 
 
Oplossingen kin foar 21 jannewaris 2016 ynlevere wurde by Henk Wielinga, de Mounder 6, as by 
Ypie Kerkstra-Pijl, de Golle 10. 
 
We wolle graach de hiele puzzel ynfold sjen! 
 
In protte puzzelwille! 
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Open Week  “Op ’e Nifelsouder” 
 
In de week van 18 tot en met 22 januari 2016 is er 
weer een Open Week van het jeugdwerk.  
Dit betekent dat ouders en belangstellenden kunnen 
komen kijken of kunnen proberen zelf eens iets te 
maken. 

Ook de kinderen die jonger zijn dan 8 jaar zijn deze 
week van harte welkom, mits zij in gezelschap zijn 
van een volwassene. Het is echter de bedoeling dat 
men één keer komt kijken in deze week en dat de 
ouders bij voorkeur komen op die middag of avond 
dat hun kind(eren) les heeft (hebben). 
Er is knutselen op maandag- en dinsdagmiddag van 
14.30 tot 16.00 uur en op dinsdag-, donderdag-, en 
vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur. 
De koffie, thee en limonade staan klaar! 
 
Graag tot ziens! 
 
Het bestuur van jeugdwerk “Op’e Nifelsouder” 

 
 

 
De collecte van Alzheimer Nederland 
heeft in Wergea in de week van 
9 t/m 14 november € 532,82  
opgebracht.  
 
De organisatie bedankt hiervoor 
alle gevers en collectanten. 
 
“Samen gaan we de strijd aan, voor een toekomst 
zonder dementie”. 
 
Word ook collectant 
Alzheimer Nederland roept mensen die een paar uur 
tijd over hebben op om volgend jaar ook mee helpen 
als collectant. Opgeven kan bij: Ellie Boersma  tel: 
0588440495&0657822460 of 

elliefeenstra@hotmail.com 
of via www.alzheimer-nederland.nl/collecte of 
T. 033-303 26 61.  
 
 

 
 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is 
het mooie bedrag van € 262 in  
Warten en Wergea opgehaald. 
 
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan 
onderzoek (voor een beter leven nu en een toekomst 
zonder MS), begeleiding en voorlichting. 

 
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant 
gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 
5057 te Rotterdam! 
 
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 
ondersteunen als collectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via 
www.nationaalmsfonds.nl 
 
 

 
 
Goeie Wergeasters, 
 
Nei 30 jier op'e Muonts wenne te hawwen like it ús 
tiid om oar wenplak te sykjen. It wenjen yn it frije 
fjild hat ús altiid goed foldien en it loopke mei de skou 
oer de feart hearde der hjir by. Yn dat skoft tiid ha 
der hiel wat feroarings om ús hinne plakfûn mar ek yn 
it doarp is hiel wat bard. 
 
Oan jinsels hat de tiid ek net stilstien merke wy wol, 
mar wy tinke der noch wol efkes tsjinoan te kinnen.  
It nije wenplak is St. Anne mar dêr ha wy earder ek al 
tsien jier wenne. 
 
Wy tinke mei in goed gefoel oan Wergea werom. 
Hjirby nimme wy ek de gelegenheid om foar alle 
lidmaatskippen te betankjen. 
 
De freonlike groetnis fan Jan en Elly Hazenberg 

 
  

 

 
Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij 
het afscheid van  
 

Jan Drost 
 
terzijde stonden. 
 
Het medeleven neemt het verdriet niet weg, 
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te 
dragen. 
 
Bedankt voor uw liefdevolle steun in welke 
vorm dan ook tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden. 
 
 Gerda Drost-v.d. Werf 
 Olaf en Maaike 
 Erik 
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Skriuw it yn de aginda! Plak it op de kuolkast as set in 
krúske op'e hân! 
 
Want op 1 febrewaris komme meiwurkers fan it 
iepenloftspul by jo oan de doar mei lotsjes foar it stik 
'De Suvering' fan 2016. Njonken grouwe jildprizen 
binne der dizze kear ek in soad prachtige oare prizen 
te winnen. Yn de folgjende Havensbank mear.... 
 
Kommisje Iepenloftspul Wergea 

  

Lotterij 

Vrouwen van Nu. Een nieuw jaar en een nieuw programma! 
 
Nieuwsgierig?  
Doe mee, want je bent altijd welkom op een van onderstaande 
avonden in Warten en/of Wergea! 
 
Het programma voor 2016 ziet er als volgt uit: 

• Maandag 11 januari in de Waterlelie te Warten 
Aanvang 19.45 uur 
Kajakexpeditie naar IJsland door Paul de Haas uit Koarnjum  

 
• Woensdag 10 februari in “Us Doarpshûs” te Wergea 

Aanvang: 19.45 uur 
Eerst de jaarvergadering en daarna: het wisselende leven van Arthur Pirenne: “van architect tot 
CliniClown  

 
• Maandag 7 maart in  de Waterlelie te Warten” 

Aanvang: 19.45 uur 
Carla Onsman - van der Veen van Arlequino legt uit wat paardencoaching inhoud 
 

• Woensdag 13 april in “Us Doarpshûs” te Wergea 
Aanvang: 19.45 uur 
Deze avond wordt verzorgd door een rechercheur van het Mensenhandel Interventieteam Politie Noord 
Nederland 

 
• Maandag 19 september In de Waterlelie te Warten 

Aanvang: 19.45 uur 
Styntsje de Boer en Hanneke Dijkema houden een presentatie over de werkzaamheden op de afdeling 
neonatologie van het UMC Groningen  

•* Woensdag 12 oktober in “Us Doarpshûs” te Wergea 
Aanvang: 19.45 
Het 95-jarig jubileum van onze afdeling wordt gevierd. Dit belooft een gezellige en muzikale avond te 
worden 
 

• Maandag 21 november in de Waterlelie te Warten 
Aanvang: 19.45 uur 
Brainfitness; hoe houden we onze hersenen gezond en fit door Arja Looyen 
 

• Woensdag 14 december in “Us Doarshûs” te Wergea 
Aanvang: 19.45 uur 
Winter-/kerstbijeenkomst. Dit wordt nog nader ingevuld.   

 

 
Afdeling Warten - Wergea 

 

 
NSGK Collecte 

 
De opbrengst van de collecte van de NSGK 
(Nederlands Stichting Gehandicapt Kind) 
heeft in Wergea, Warstiens en Eagum 
€ 383,30 opgebracht. 
 
Wij danken alle collectanten en gevers voor 
dit resultaat. 
 
Mocht u in 2016 ook mee willen te 
collecteren dan kunt u contact opnemen 
met: 
Lieuwkje van der Heide 
06-1903 7889 of b.heide@chello.nl  
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  Natoernijs 
 
Kuier Lauwerseach 
 
It wie in frisse hjerstdei mei yn ‘t begjin in lyts buike mar fierder droech. 
Wy hawwe 55 soarten fûgels teld en der wiene noch wol folle mear, want op 
de lytse fûgeltsjes hawwe wy net letten. It wie tefolle wurk om alle soarten op 
te skriuwen. 
 
Earst binne we nei Esumakeech west, dêr seagen wy de Grauwe Franjepoat en de Burdmantsjes fleagen dêr 
mei harren seizen om. 
De Grauwe Franjepoat is in aparte fûgel. Hy docht oars net as yn it wetter rûntsjes draaie, dêr werkenne jo 
him ek oan. 
De burdmantsjes ha in lûd lykas in beltsje. As jo ‘kling, kling’ hearre yn it reid dan ha jo te krijen mei in 
burdmantsje. Hy hat moaie kleuren en in lyts tûfke op syn kop. 
 

Ek de einesoarten wienen der folop, sa as de Pylksturt mei syn brune kop, de Slobein, de Kasarka, de Karein 
(Tafeleend). Doe gongen we nei de hut om kofje te drinken, moai yn ’e smoute. 
 

Dêr wie net folle, yn ’e fierte seagen de mannen noch in Stelt Rinner, mar wat it krekt wie der kamen hja net 
út. Underweis seagen wy in koppel Rotguozzen (Rotgans). Nei de kofje, op nei it Jan Deens gat, dêr seagen 
wy de Wylde Swan, de Lytse Seachbek (Nonnetje), de Kasarka, de Brildûker en noch folle mear. 
 
Wol hawwe wy twa moaie fûgels waarnommen yn ’e haven fan Lauwerseach. 
Doe’t wy oan ‘e ein fan ‘e dei noch in fiskje helje soenen ha wy in rûntsje om ‘e 
haven makke en dêr seagen wy auto’s mei grutte toeters stean, dus der wie fêst 
wat te sjen en dat wie ek sa. 
Op de ein fan ‘e haven seagen wy de Lytse Alk. Gewoanwei sjogge jo dizze fûgels 
net mar troch stoarmwyn reitsje dy bisten harren wei kwyt en dêrtroch sjogge jo 
se wolris yn havens. 
 
 Oan it begjin siet de reade halsdûker, flak by de wâl. Der waard omraak foto’s 
 makke en elts wie út de skroeven. 
 By de fiskwinkel seagen wy de Stien Pikker, in lyts fûgeltsje wat faak te finen 
 is tusken de balstiennen. 
 No op nei de poeiermolke en it fiskje. 
  
 In wike letter binne we efkes nei Rotstergaast west te fûgeljen, sjen as dêr ek 
 wat te belibjen foel. 
 
No yndie want doe we noch mar krekt út ‘e auto wiene, waard de hiele kliek guozzen de loft yn jage, dus der 
wie in rôver yn ’e loft, oars fleane de guozzen de loft net yn. 
In Fiskearn (Visarend) fleach tusken de guozzen en snipte der ien tuskenút en fleach fuort. Wy binne doe nei 
de hut rûn en seagen der in man mei in kamera en in hiele grutte lins, allemachtich wat in joekel fan in ding. 
De man fertelde dat hy der in protte jild foar betelle hie mar it de muoite wol wurdich wie en liet ús de 
Fiskearn sjen dy ‘t wy net seagen mar hy wol mei dit apparaat. De Fiskearn siet lekker syn goes op te iten.  
Moai sokke mominten, der dogge jo sa’n kuier foar. 
 
 
Sj. de Groot 

 

 
Skiere wettergril 

 
Lytse Alk 

 
Roodkeelduiker 

 
Fiskearn 
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Een schone stad of dorp, daar zijn 

we niet vies van! 
 
Het is heerlijk om uw huis op orde te hebben, en een 
grote schoonmaak doet altijd wonderen. Maar ook 
buitenshuis is dit belangrijk. Een schone straat draagt 
bij aan een gevoel van gastvrijheid en trots. Daarbij is 
het veiliger én trekt het minder rommel aan. Daarom 
zet de gemeente Leeuwarden vanaf maandag 30 
november de campagne “Een schone stad, een 
schoon dorp, daar zijn we niet vies van!” in. 
 

De campagne zet de gemeente in om samen aan een 
schone stad of een schoon dorp te werken, en zo te 
zorgen voor een omgeving om trots op te zijn. Van 
een kleine moeite, zoals het weggooien van uw afval, 
of het opruimen van hondenpoep, heeft u uiteindelijk 
een groot plezier! Zo creëer je een gezonde 
buitenomgeving voor uzelf en anderen, kinderen en 
dieren.  
 
De gemeente Leeuwarden zet zich in voor een schone 
leefomgeving. Zo organiseert ze ieder jaar de 
Himmelwike. Tijdens de Himmelwike gaan 3500 
kinderen op pad om hun wijk schoon te maken. Ook 
reikt de gemeente jaarlijks de Gouden Grijper uit, 
waarbij vrijwilligers die zich inzetten voor een schone 
stad, in het zonnetje worden gezet.  
 
Ook helpt de gemeente hondenbezitters met het 
faciliteren van bakken, losloopterreinen en 
poepgrijpers. Zo worden er bij speciale acties zakjes 
uitgedeeld. Leeuwarden heeft ca. 440 
hondenpoepbakken en zit daarmee aan de top van de 
grootste hondenpoepbakdichtheid van Nederland. 
Daarnaast zijn er nog 1250 gewone afvalbakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen zijn we niet vies van een schone stad of een 
schoon dorp en gaan daarom voor een schone 
toekomst, op weg naar de Culturele Hoofdstad 2018. 
Doet u ook mee? Voor wie wil bijdragen aan een 
schone stad is er bij de gemeente Leeuwarden gratis 
materiaal verkrijgbaar, zoals poepzakje of 
poepgrijpers. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
gemeente@leeuwarden.nl of bellen met 14 058. 
 

 

  

 
 
Uitnodiging 
 
De Raad van Kerken Warten – Wergea nodigt u in de gebedsweek 
in januari 2016 uit voor: 
 
Een korte gebedsdienst op zondag 24 januari 2016 
om 19.00 uur in de Frissel te Wergea. 
 
Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee. 
 
Thema: ‘Het woord is aan jou’. 
 
Met medewerkers van de vier kerken. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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De kampioenen 

 
Een van de goede dingen die de KNVB ooit heeft doorgevoerd bij de kleine jeugd, 
is dat er competities zijn per half seizoen. De F-jes en de E-tjes hebben nu hun eerste 
competitie alweer afgesloten. En waar een competitie eindigt zijn er ook kampioenen. 
En deze winter hebben wij, als SJO Warga WWS, er drie. 
De F1, de F2 en E1 zijn kampioen geworden.  
 
 Bij de F-jes is de teamindeling nog op basis van 
 de moedervereniging. Zo vult vvWarga de F1, 
 F3 en F5. Van deze teams is de F1 ongeslagen 
 kampioen geworden! Daar zit een kern van 
 spelers in die vorig jaar ook al kampioen waren. 
 Het is een prachtig team met goede voetballers 
 in alle linies inclusief een goede keeper en een 
 team met veel scorend vermogen. En dat onder 
 de bezielende leiding van Sjors Vogelzang en 
 Marijke Teeuw. De F3 heeft dit najaar leuk 
 meegedaan. In het begin van competitie leek 
 een toppositie nog mogelijk maar André 
 Terpstra en Klaas Postma konden de jongens niet 
 in die hoge positie houden en ze eindigen
 uiteindelijk in de middenmoot. Het nieuwe elftal 
 F5 had het echt zwaar dit najaar. 
 
Geen enkele wedstrijd gewonnen helaas. Maar het ging wel steeds beter. In de tweede 
helft van het seizoen hebben de spelers allemaal al wat meer trainingen in de benen van 
Bote Kingma en Yde van Wieren en zal het vast beter gaan. Keimpe Gerrit de Boer was 
de eerste seizoenshelft de leider maar i.v.m. het boerenwerk zal hij er in de lente niet 
altijd mee bij kunnen zijn. 

 

 
Vlnr: Sjors Vogelzang,  Lutzen de Boer, Bas Bruinsma, Lars 
Vogelzang, Teil van Summeren, Anton Weda, Rowan Kobus, 

 

Van de WWS teams is F2 kampioen geworden. Ook ongeslagen. 
Dat belooft nog wat voor de samenvoeging bij de E’s! 
 
 
 
De kampioenen van F2. 
Met (achter) het doek de leiders Berber Nijp en Nanne Nijp. 
Vlnr: Jelle Tigchelaar, Petrus Wahil, Devit Wahil, Mathijs Smit (achter 
Devit), Erik Wassenaar, Koen Huisman, Floris Gerlofs, Hidde Vlieg en 
Thomas Schram. 
 

E-s 
Bij de E’s is alleen E1 een mengelftal. De overige elftallen zijn ingedeeld op basis van de moedervereniging. De 
E1  is overtuigend kampioen geworden en mogen het in de 2e seizoenshelft bewijzen in de 1e klasse. Bij 
vvWarga was eerst nog wel wat twijfel of we ook bij de E’s al elftallen moesten gaan mixen maar gezien het 
plezier en het spelniveau zijn we heel blij met de keuze hiervan. Roelof Schokker heeft als trainer / leider een 
heerlijk half jaar gehad met deze goede voetballers. 

 
 
 

 

De E3 was het team dat volledig door vvWarga werd gevuld. Ze 
hebben een lastig eerste half jaar gehad en ze zijn aan de 
onderkant van de middengroep geëindigd. Door de E-teams niet te 
mengen had de E3 wat te veel spelers wat voor vastigheid in het 
elftal niet gunstig uitpakt.  
In de 2e seizoenshelft maar eens kijken of er nog nieuwe 
voetbalsterren bij komen en of er nog een extra E-team gemaakt 
kan worden.  
 

 

E1 – vlnr Roelof Schokker, Ynte Schokker, Jurre Lijzenga,  Wander Bouma, 
Frank van der Molen 
Onder vlnr Jens Schokker, Riemer Jorna, Jens Terpstra, Jurre Twan de Jong 
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Nieuws van beeldhouwwerkplaats BINNEN-STE-BUITEN  
  
Hoe gaat het nu? 
  
Inmiddels zijn we aardig gesettled op de nieuwe werkplek te Wergea. 
Alom drukte in de fijne, lichte ruimte aan het water, met mooie luchten en vergezichten. 
We draaien nu volop : 

• de wekelijkse Dinsdagmiddagcursus 
• het Open Atelier op de donderdagmorgen 
• de Derde-Zaterdag-van-de-maand workshop 

Ook waren er enkele Kinderfeestjes en Workshops voor groepen(familie, vrienden, bedrijfsuitje 
Het was een groot succes. 
 
Plannen voor 2016 
  
Januari 
Introductieworkshop: vormgeven met klei of was 
Klei en was is soepel en zacht materiaal om mee te werken. 
In één dagdeel(3 uur) een beeld maken in de stofvrije ruimte van onze werkplaats. 
Kosten: € 30,- incl. materiaal en consumptie. 
Belangstelling? Deze workshop wordt gehouden op donderdagmiddag 21 januari 
Aanmelden via mail, app of tel. 
  
Voorjaarsvakantie 
Voor jongeren vanaf 13 jaar: werken met steen, klei of was 
Kosten: € 10,- incl. materiaal en consumptie. 
Op donderdagmiddag 3 maart van 14.00u. tot 16.00u. 
Interesse? Mail, bel of app. 
  
Aanbieding tot 14 februari 
Tot 14 februari(Valentijnsdag) te verkrijgen een introductie cadeaubon t.w.v. € 20,- voor € 10,- 
Verras iemand in je omgeving. De bon is geldig tot 15 juni 2016. 
  
Cadeautip 
Een compleet Beeldhouwsetje om zelf een beeldje te maken. 
Materiaal en gebruiksaanwijzing zijn toegevoegd 
- met speksteen voor  € 12,- 
- met zachte mergel voor € 4,- 
  
Wij wensen iedereen een k(l)eigoed 2016! 
 
 
Margot Tubben en Heleen Kappers 
 
Loop eens binnen, kom eens kijken. 
 
Tot ziens in de Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-Buiten, 
Fricoweg 36, Wergea 
e-mail: margottubben@zonnet.nl          
tel. 06 15446642         
www.binnen-ste-buiten.nl 

 

Soccerdome 
In de winter kunnen de E’s en de F’s van vvWarga in de zaal trainen en zich vast opmaken voor een speciale 
editie van het Mid Friesland Voetbal toernooi. Niet in Akkrum dit keer maar in het Soccerdome in Heerenveen! 
De jeugd van SJO Warga WWS ( van de C’s tot de F’s) spelen het MFT toernooi op 19, 16 en 23 januari. Meer 
informatie volgt via de website van vvwarga.nl 
 
Auke Piet van der Meulen 
SJO Warga WWS / vvWarga 
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  Dorpsagenda 
 

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  

06.01.2016 Soos en Meer Nieuwjaarsinstuif Us Doarpshûs  

14.00 uur  

08.01.2016 Dorpencompetitie biljarten "BC Castelein" Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

11.01.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur  

13.01.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

15.01.2016 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

15.01.2016 Nieuwjaars receptie V.V.Warga Kantine V.V. Warga 

20.30 uur  

16.01.2016 Sportquiz V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

19.00 uur  

16.01.2016 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren 

19.45 uur  

16.01.2016 Nieuwjaars concert Brassband Apollo uit Grou De Bidler  

20.00 uur  

16.01.2016 Kick-off it iepenloftspul 2016 "De Suvering" Café Lands Welvaren  

20.00 uur  

23.01.2016 WK schutjassen Kantine V.V. Warga  

13.00 uur  

27.01.2016 Soos en Meer Samen eten Us Doarpshûs  

12.30 uur  

29 en 30.01.2016 Toneel Warten De Bidler  

20.00 uur  

29.01.2016 Filmjûn Werregea Ald - Wergea Nij Us Doarpshûs  

20.00 uur  

30.01.2016 B.C. Castelein biljarten "Driebanden" Café Lands Welvaren  

13.00 uur  

03.02.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

05.02.2016 Halbertsma Toneel Fam. Wobbes in de kas.  

20.00 uur  

06.02.2016 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

06.02.2016  Halbertsma Toneel Fam. Wobbes in de kas 
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 januari 2016 

 
 
St Martinusparochie 
 
Let op: vieringen op zondag vanaf 1 januari 2016 om 
09.30 uur! 
 
Zo. 3 jan. 09.30 uur euch. J. de Wolff 
Di. 5 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Za. 9 jan. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Di. 12 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 17 jan. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 19 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Za. 23 jan. 19.30 uur comm. S. Boukema 
Di. 26 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 31 jan. 09.30 uur euch. P. Stiekema / 
  P. Vermaat 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
 
3 jan. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
10 jan. 09.30 uur Warten da. H. Post 
17 jan. 09.30 uur Warstiens da. J. van 
Doorn 
24 jan. 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
31 jan. GEEN DIENST 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 
Januari: woensdag 22 januari zaterdag 30 januari 
 
Februari: woensdag 17 februari zaterdag 27 februari 
 
Maart: woensdag 16 maart zaterdag 26 maart 
 
April: woensdag 20 april zaterdag 30 april 
 
Mei: woensdag 18 mei zaterdag 28 mei 
 
Juni / Juli: woensdag 6 juli zaterdag 16 juli 
(zomereditie) 

Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
 
3 jan. 16.00 uur Liturgie Groep 
  Nieuwjaarsbijeenkomst 
10 jan. 10.00 uur zr. M.L. de Jong 
  Fryske Tsjinst 
17 jan. 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
24 jan. GEEN DIENST IN GROU 
 Wereldbroederschapsdag Heerenveen 
31 jan. 10.00 uur zr. B. Bosscha 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
Nieuwjaarsdag 2016 om 10.00 uur staat de 
koffie/thee klaar en om 10.30 uur wordt de dienst 
verzorgd door de Kerkenraad. 
 
Zo. 3 jan. 09.30 uur ds. A. Bouman, 
  Bevestiging 
  ambtsdragers 
Zo. 10 jan. 09.30 uur ds. A. Bouman 
Zo. 17 jan. 09.30 uur dhr. R. Colijn 
Zo. 24 jan. 09.30 uur mevr. M. Gort 
Zo. 31 jan. 09.30 uur ds. L. Oost 
 
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.  
 

Colofon 
 
December 2015, 55e jaargang nr. 12.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in 
Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Henk Wielinga, 255 23 35. 
 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
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. 
 
 
Rekeningnummer: 
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 
30 januari 2016. 
 
Kopij uiterlijk 
woensdag 22 januari 2016 a.s. vóór 
18.00 uur inleveren! 
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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 





                                                                                                      
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) 
 
 





 







December 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

In de volgende Havensbank komen de 
winnaars van de drie waardebonnen van 

december te staan. 
Een goed en gezond 2016' 



ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 
 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



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 
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