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Ronde fan Wergea wer  

werom? 

Lekker klage  

Moandeis ferslach  

No alwer 2017?  

Harm set troch  

In bytsje faach  

Meppe yn it nij  

Mear dan de soos  

Net rjocht fûgelwaar  

Wer gjin priis  

Verslag van de voorjaarsvergadering van Pleatslik Belang Wergea, 14 maart 2016  

Aan het begin van de vergadering geeft voorzitter Teake Kloosterman een 
kort resumé van het jaar 2015.  

Pleatslik Belang is blij dat een aantal belangrijke zaken is gerealiseerd. De 
besluitvorming rond de bruggen is afgerond en in april zullen de Grutte Brêge 
en de Fouderingbrêge worden vervangen. Ook het Fricomonument is na jaren 
van getouwtrek in oktober feestelijk onthuld. Bovendien is, na grote inzet van 
dorpsgenoten, het fietspad Leechlân gerealiseerd. Bovendien is ons dorp, op 
initiatief van de groencommissie inmiddels, een dorpsboomgaard rijker.  

Op dit moment staan de volgende onderwerpen op de agenda: nieuwbouw 
van zes woningen op de Jurjenspôle, een extern onderzoek dat is verricht 
door DBF aangaande de accommodaties in Wergea, de busverbinding Warten-
Leeuwarden, de hernieuwde exploitatie Grut Palma, beschikbare ruimte op de 
openbare begraafplaats, eventuele realisatie van een urnenmuur, afsluiten 
Wergeasterdyk, het realiseren van een zorgvoorziening aan de B.K. v/d 
Berghstrjitte i.s.m. Idesta, groot onderhoud aan groenvoorzieningen in het 
dorp, Wergea 600 en het elektronische mededelingenbord nabij de Bidler. Za-
ken die tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest:  

1. T.a.v. afsluiten Wergeasterdyk: Op verzoek van Goutum is er overleg ge-
weest met de gemeente. Omliggende dorpen, waaronder Wergea, zijn niet ge-
ïnformeerd. Dit, omdat volgens de gemeente er genoeg alternatieven voor-
handen zijn. Pleatslik Belang Wergea betreurt deze gang van zaken alhoewel 
zij van mening is dat de afsluiting te begrijpen is.  
2. De heer C. van den Burg van de fietsersbond, afdeling Leeuwarden vraagt 
aandacht voor het meldpunt van de fietsersbond. Eenieder met klachten of 
suggesties t.a.v. fietsverkeer kan bij dit meldpunt terecht.  

3. Bestuursverkiezing Mieke Braams is voorgedragen en unaniem benoemd als 
bestuurslid. Er waren geen bestuursleden aftredend.  

4. Wergea foar de wyn Ruim twee jaar geleden is een werkgroep gestart met 
als doel het realiseren van een dorpswindmolen in Wergea. De politieke be-
sluitvorming heeft dit  
 

proces voorlopig onderbroken. In het vervolg op dit initiatief heeft PBW 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om betaalbaar duurzame energie te 
betrekken. Op de najaarsvergadering heeft Us koöperaasje zich gepresen-
teerd. PBW wil zich inzetten voor duurzaamheid en leefbaarheid van 
Wergea. Us koöperaasje past in dat beleid. Doel is nu om in Wergea een 
energiecoöperatie op te richten. Een direct voordeel daarvan is bijvoor-
beeld dat 75 euro per aansluiting beschikbaar komt voor het dorp.  

5. Toeristisch Wergea: Ds Stoppelaardei Reinder de Jong geeft een schets 
van de historische figuur De Stoppelaar. Op de Ds. De Stoppelaardei komt 
er een expositie in het Ald Slot, er zal een boottocht komen, de beschikba-
re etalages worden ingericht, op de basisschool wordt er aandacht aan be-
steed, er is een boekenmarkt, een boer-en natuurmarkt. Toeristisch 
Wergea vraagt iedereen om mee te denken over hoe er meer publiciteit 
gegenereerd kan worden. Er zou landelijke bekendheid moeten komen, 
maar dat kost veel energie en geld. De dag is op 9 juli.  





 

  6. Bruggen in Wergea/Grut Palma 

Archan Zijlstra geeft namens de gemeente de stand van zaken. 
Stremming van de bruggen: 
Ten aanzien van de stremmingen geldt dat er van 4 april tot 22 april een algehele stremming is van 
beide bruggen, Grutte brêge en Fouderingbrêge. Er ligt een fietsbrug naast de Grutte brêge. Er is overleg 
en afstemming geweest met de hulpdiensten en vervoersmaatschappijen. Op 30 maart is er een 
inloopavond van 19.00 tot 20.30 uur in het dorpshuis. Voor de Fouderingbrêge geldt dat de omleiding 
loopt over respectievelijk Grou en Warten. De Grutte Buorren kan niet worden afgesloten. Het gevaar 
bestaat dat er veel sluipverkeer zal zijn over de Hillebuorren. Dat is in alle gevallen een onwenselijke 
situatie. 
Er komt extra parkeerruimte aan de Leeuwarder kant van de Grutte brêge. Er zal eenrichtingsverkeer 
worden gerealiseerd. Auto’s mogen langs de kant van de weg staan. Daarnaast is, indien nodig, Grut 
Palma beschikbaar. De gemeente vraagt in dezen de bereidwilligheid van het dorp voor het welslagen 
van een en ander. Dorpsbewoners zal moeten worden ontmoedigd om over de Hillebuorren te rijden. Er 
is geen extra handhaving door de politie tijdens de stremming. Wel heeft de aannemer een rol in 
handhaving.  

 
Wergeasterfeart 
De provincie is vaarwegbeheerder. Verder zijn gemeente en het waterschap de betrokken partijen. Er 
zijn gesprekken geweest met PBW en omwonenden over de scheepsgrootte. Binenkort is er overleg. 
Doelstelling is het bereiken van een optimum met aan de ene kant het handhaven van de bereikbaarheid 
van Wergea per boot, aan de andere kant de beheersbaarheid qua scheepsgrootte en schade die daaruit 
voortvloeit. Gedacht wordt aan een lengtebeperking van bijvoorbeeld 15 en een breedtebeperking van 4 
meter.  

 
Grut Palma 
Op 27 januari is de verkoop gestart. Er zijn 10 kavels in de verkoop gegaan uit Wergea en omgeving en 
ver daarbuiten. Er zijn 7 inschrijvingen voor 4 kavels geweest. Daarom is geloot. Er zijn inmiddels nog 
twee kavels onder optie. Via Makelaardij Hoekstra komen 2-onder-1-kapwoningen in de verkoop 
(Narderherne). In de exploitatie zit een reservering voor een beweegbare (voetgangers-)brug, de 
Stringbrêge. Tijdstip van aanleg daarvan is echter nog zeer ongewis.  
 

7.    Kulturele haadstêd 
Immie Jonkman benadrukt namens KH 2018 dat vanaf het begin niet Leeuwarden, maar Fryslân de focus 
is geweest. Iepen mienskip is een belangrijke kernwaarde geweest. KH2018 komt van onderop tot stand, 
iedereen kan bijdragen, ook buiten de stad Leeuwarden. De blik is daarbij niet op 2018 gericht, maar 
daaraan voorbij. KH 2018 is een unieke kans voor Friesland om de regio te versterken. De waarde ligt in 
de erfenis van KH 2018. Niet in het feestje zelf. Het programma is nog niet rond. Initiatieven kunnen nog 
altijd aangedragen worden, dus ook vanuit Wergea. Dat kunnen afgeronde ideeën zijn, maar ook minder 
concrete initiatieven.  

 
Om 22.30 uur mocht de voorzitter een wederom geslaagde vergadering sluiten. 
 
Geert Nauta 
Secretaris Pleatslik Belang Wergea 

 
Volkstuinvereniging 
TUNWILLE heeft enkele 
kavels van 50 vierkante meter 
vrij voor groente, bloemen, 
pompoenen, courgettes, 
aardappels, enz.  
 
Frees en bosmaaier staan voor 
gebruik gereed. 
 
Inlichtingen bij: 
Jan Minkes, 
Nieuwe Leeuwarderweg 19, 
tel. 2552524 

 

Verhuisbericht 
 
Na 18 jaar met plezier in 
Wergea te hebben gewoond, 
zijn we nu terug in 
Leeuwarden. 
 
Wij groeten iedereen! 
 
Hierbij zeggen we alle 
lidmaatschappen op. 
 
Fam. H. de Jong 
Oud adres: H.J. Kooistrawei 27 

Nieuw adres: Zwenkgras 140 

Jeften 
 

Jild te winnen is in 

geunst, jild te brûken is 

in keunst 
 
€    17,50: M.A.G.S. 
€   20,00: J.H.-W., A.B. eo 
€   25,00: L.H.eo 
€   40,00: S.vdV.eo 
€  15,00: H.L.eo 
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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 



 

Een oproep van 
Pleatslik Belang 
Wergea 
 
Graag willen wij u het 
volgende onder de 
aandacht brengen. Sinds 
de gemeentelijke 
herindeling heeft de 
gemeente Leeuwarden 
een meldpunt voor alle 
klachten, suggesties en 
vragen met betrekking 
tot de openbare ruimte. 

Zaken die voorheen bij dorpsbeheer werden gemeld, 
zoals losliggende stoeptegels, defecte 
straatverlichting, verstopte afvoerputten en zo meer, 
kunnen nu rechtstreeks aan de gemeente worden 
gemeld. Het nummer daarvoor is: 

14058 
Ingrijpender zaken, dingen die niet een-twee-drie 
kunnen worden opgelost, worden meegenomen in de 
zogenaamde dorpsschouw: een ronde door het dorp 
met betrokken ambtenaren en Pleatslik Belang. U 
kunt dan bijvoorbeeld denken aan verkeerssituaties of 
zaken die de veiligheid in gevaar brengen. Binnenkort 
is er weer zo’n dorpsschouw en Pleatslik Belang wil 
graag van u weten of er nog zaken zijn in het dorp die 
in die dorpsschouw moeten worden meegenomen. 
Heeft u iets voor de dorpsschouw: meld het a.u.b. 
aan ons: pleatslikbelang@wergea.com 
 
Namens PBW; 
Geert Nauta 
 
 

 
In hiele goeie dei! 
 
Op 12 maart hawwe wy in 
slagge nij themafeest fierd, 
nammentlik St.Patricksday.  
 

De soos iepene syn doarren al om healwei 3-en foar 
dit Ierske folksfeest. Om 17:30 waard de earste 
edysje fan de SZDRNZLL pubquiz hâlden mei as 
winners Janke-Alie Klaver en Aukje Sinnema, 
lokwinske! De rest fan de jûn waard opfolle troch de 
bân Alice Springs. Al mei al in slagge feest!  
 
Dan gean wy troch nei it folgjende nij 
‘gefabriceerde’ themafeest, nammentlik: 
SZDRNZLL Studentenbal. Dit belooft in jûn fol 
‘balletjesplezier’ te wurden. In bytsje faach, mar hjir 
kinne wy noch gjin baltsje oer opgoaie. Kom sels mar 
lâns op sneon 9 april.  
 
Ek wol leuk om te witten, op elk themafeest wurde 
der foto’s makke. Nim dêrfoar 
in kijkje op http://foto.szdrnzll.nl/  
 
Oant sjen! 
SZDRNZLL  
 

 

 
Prizen lotterij  Iepenloftspul “De Suvering” 
 
2  frijkaarten premjêre lot nr   2815 
2 frijkaarten premjêre lot nr     823 
2 personen Vip arrangement frijkaarten premjêre 
 lot nr   1861 
Pedikure behanneling Reintje Potijk lot nr 2578 
Wergeaster monopoly lot nr2152 
2 frijkaarten Jimmy Costello       lot nr2605 
4 tagongskaarten Finzenis museum lot nr2927 
6 tagongskaarten Finzenis museum lot nr2511 
 
Ha jo in priis wûn dan graach contact sykje mei Rinie 
Boermans, 058-2552869/ 06-23934558 
rinieboermans@gmail.com 
 
Kommisje Iepenloftspul 

 

 

 

Ingezonden door Philip Schippers 
 
Als dank voor alle ondersteunende en begripvolle 
woorden en betuigingen van de familie Schippers. 
Als kroon op het succes de mooiste brief in de Libelle. 

 
MOOISTE BRIEF 
 
Het allergrootste geschenk 
Ik ben twintig jaar oud en al vijftien jaar nier- 
patiënt. Begin vorig jaar is mijn donornier 
ermee gestopt. Daardoor was afgelopen jaar 
geen makkelijke tijd voor mij. Drie dagen per 
week vier uur dialyseren is niet niks. Ik zat  
in het examenjaar, dat ik niet kon afmaken 
en daar baalde ik verschrikkelijk van. Via 
Facebook ben ik op zoek gegaan naar een  
Levende donor, met succes! Drie geweldige 
mensen zijn voor mij begonnen aan de tests. 
Hier kwam uiteindelijk een perfecte match uit. 
 
Juist door die ziekte besef 
Ik hoe mooi het leven is. 
 
Hoe bedank je iemand die zo’n groot 
geschenk geeft? Juist doordat deze ziekte 
mij is overkomen, realiseer ik me hoeveel 
leuke dingen er zijn die het leven mooi ma- 
ken. Sinds een tijdje ben ik weer begonnen 
met een stage, want ik wil dit schooljaar per 
se afronden met een diploma. Ik maak weer 
toekomstplannen! 
 
Lotte Schippers 
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Nei in tige slagge útfierings 
periode, mei tsien útfieringen yn 
de kas fan Wobbes en in optreden 
op ‘e Slútjûn fan STAF yn’e Lawei  
binne wy as bestjoer al wer drok 
dwaande mei de foarstelling fan 
2017.  
 
In “jubeljier”om’t Halbertsma dan 
145 jier bestiet. En sa as went 

binne by in lustrum, pakke wy grut út mei toaniel, 
sang, muzyk en dûns. It idee foar in stik is der en de 
regisseur dy’t dit spektakel foar ús organisearje sil is 
fûn yn’e persoan fan Theo Smedes. Wy hawwe der 
alle fertrouen yn dat dit lykas mei “Moulin Rouge” wer 
in slagge foarstelling wurde sil.  
 
Mar earst is’r noch 20 april o.s. om acht oere yn it 
Doarpshûs de jiergearkomste. Dit jier gjin ôftredende 
bestjoersleden mar wol in oar tige wichtig punt wat 
wy nei foaren bringe wolle. Sûnt 2002, mei de 
ynfiering fan’e Euro, hat der gjin ferheging mear west 
fan it ledenjild. En dat begjint ús ponghâlder no te 
fernimmen. Alles om ús hinne is djoerder wurden en 
sa komt it dat wy net alle jierren mear lyk draaie.  
 
It bestjoer is foarnimmens it ledenjild te ferheegjen 
nei € 7,50 per persoan. Foar dizze € 7,50 kriget men 
in kaart foar it grutte stik en koarting by in 
foartselling fan it jongereintoaniel as de ienakters fan 
de folwoeksenen. Net-leden betelje oan ‘e kassa foar 
in foarstelling € 12,50. Wy hoopje dat de minsken 
oanwezig by de jiergearkomste it mei ús iens wêze 
sille en foar stemme om’t wy oars yn’e takomst 
minder grut útpakke kinne en dat soe fansels spitich 
wêze.  
 
Oan’t sjen op’e jiergearkomste! 
 
 

 
 
 
 

Ienakters 2016 

 
 

Bêste minsken, it is hast wer april. En dat betsjut dat 
de ienakters fan it Halbertsma Jongerein Toaniel wer 
foar de doar stean! It wie in hiele opjefte, mar ek dit 
jier ha wy de Bidler wer in wykein bemachtigje kind.  
 
Tryater, de Kriich en Theo (Jimmy C.) Smedes treffe it 
mar dat sy yn deselde seal stean mochten as ús ‘bern 
fan in oar’. Skriuwe jo freed 15 en sneon 16 april 
(20.00 oere) mar yn jo aginda. Yn dit wykein sil de 
jeugd fan Wergea 3 ienakters útfiere. Under 
begelieding fan in tal entûsjaste regisseurs (âld spilers 
fan it Jongerein Toaniel) binne der yn jannewaris 3 
ploechjes útein set mei repetearjen. It bysûndere is, 
dat de measte ienakters troch de regisseurs en de 
bern tegearre betocht en skreaun binne. In jûn om 
net te missen dus! 
 
 
 
 

Kaarten binne op de jûnen sels oan ‘e doar te keap. 
Wy soene it leuk fine as de bern fan de basisskoalle 
(groep 6, 7, 8) by de generale repetysje (woansdei 13 
april) komme te sjen. Dizze jûn begjint om 20.00 oere 
en de entree is fergees. Om jo alfêst ta te rieden, 
kinne jo hjirûnder sjen wat jo 15 en 16 april 
ferwachtsje kinne: 
 
“De Stoartkoker” 
Sophie en Hanna, twa jonge studinten, wenje al in 
skoftsje op harren sels as yn it kompleks dêr’t sy 
wenje in frjemd misdriuw foarfalt. Sy organisearje in 
feest foar harren buorlju om mei har yn ‘e kunde te 
kommen en it ien en oar oer dizze saak út te finen. 
Wat der fierder yn it stik bard, dat meie jo sels útfine 
mei de útfiering. Wy sjogge jo dan. 
 
“Moai wurk Durk!” 
Binne jo berne mei twa linkerhannen en ha jo noch 
nea wat leard? Bjusterbaarlik prachtich, dit wurdt by 
ús wurdearre. Ha jo oan in útkearing te min, mar oan 
wurkjen eins gjin sin? Wy kinne foar jo yn’t spier, sa 
ha jo ek wer jild foar bier. Koartsein: op syk nei in 
waardeleaze baan, by ús is altyd wat te dwaan. 
 
“Skotteblomkes” 
In mem ferfart mei har 4 bern nei in nije wente. In nij 
hûs yn in nije wyk. Wat ha se der allegear nocht oan! 
De âldste 2 jonges binne tige benijd nei de nije 
buorlju. De 2 famkes binne o sa serieus dwaande mei 
skoalle en harren karriêre. Mem is de spil yn it gesin 
en set har gesin altyd op it foarste plak. Mei har 5-en 
hawwe sy it tige gesellich en wolle sy graach yn ‘e 
kunde komme mei de nije buorlju. 
 
 
Graach oant sjen yn it wykein fan 15 en 16 april! 
 
It Halbertsma Jongerein Toaniel Bestjoer  
 
 

   Vogelwacht Idaarderadeel Noord  
 
Excursie. 
Op 23 april 2016 organiseert Vogelwacht 
Idaarderadeel-Noord voor haar leden een excursie 
naar boer Bokma op de Gouden Boaiem. Zij pachten 
daar de hele Gouden Boaiem van Staatsbosbeheer 
(175 ha.). Dit is een waar paradijs voor de 
weidevogels. 
 
Zie ook hun website:  http://www.goudenboaiem.nl 
Vertrek s’morgens om 9 uur vanaf het  “rode plein” in 
Wergea. 
 
Leden kunnen zich voor 10 april 2016 opgeven bij 
Tonny Biesterbosch. (max. 20 personen) 
Telefoon: 058-2551876 
E-mail:  a.biesterbosch@hetnet.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord 
Het bestuur 
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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) 
 
 



 

  

Tryater spilet It famke en de twiveler 

 

It famke en de twiveler is basearre op Two for the Seesaw, in Broadwayklassiker oer de leafde. Lourens van den 
Akker en Ali Zijlstra stappe yn de spoaren fan Robert Mitchum en Shirley MacLaine, dy’t de rollen spilen fan twa 
minsken sykjend nei leafde en hâldfêst. Hy hat brutsen mei syn leafde en beslút nei de stêd te gean om ôfstân te 
nimmen fan syn thússitewaasje. Dêr moetet hy har. Sy besiket, krekt as hy, op ’e nij foarm te jaan oan har 
libben. Se fiele har sterk ta mekoar oanlutsen. Is harren leafde in middel om de iensumheid te ferdriuwen of is it 
echt? 

Foar regisseur Tatiana Pratley (Heimwee nei Hurdegaryp) fielt it stik as in yntinse stúdzje fan wat leafde is. De 
twa personaazjes rinne alle stadia fan in alles oerhearskjende leafde troch: fan de earste moeting en it ôftaasten 
oft de oar dy wol wol, oant de ferlieding, de oerjefte, de earste barsten dy’t komme en de muoite dy’t it kostet om 
dysels en de oar te akseptearjen sa’t hy of sy is. 

It famke en de twiveler is in fassinearjende, eigenwize remake troch jonge teatermakkers, dy’t de sfear fan de 
jierren ’50 subtyl rekket.   

Freed 8 april 20.00 oere yn de Bidler Wergea 
Entree: € 14,00 p.p.  (freonen of 65+ :  € 12,50 p.p.)                                                                      
Kaarten reservearje op: www.kulturelekommisjewergea.nl  
of tillefoan 058-2552657 (Anita van der Meer)  

 
 

 

Im Labyrinth des Schweigens (2014) 

Niet dat het een doel op zich is om af en toe een film in een andere taal te 
programmeren dan het dominante Engels, maar we zijn er beslist mee 
ingenomen de Duitstalige film met bovengenoemde titel op vrijdagavond 1 april 
te kunnen vertonen. Toch niet weer zo'n film over de oorlog? Jazeker! De film 
begint echter pas vanaf 1958 als het Wirtschaftswunder van Duitsland alweer 
één van de sterkste economieën ter wereld heeft gemaakt en veel Duitsers niet 
in de stemming zijn al te veel terug te kijken op het recente, niet al te 
verheffende, verleden. 

 

Het is alweer de laatste filmavond van dit seizoen, dat eerder met The Imitation 
Game, A Late Quartet en Captain Phillips op veel instemming van de bezoekers 
mocht rekenen. En tussendoor de geslaagde co-productie met de Kulturele 
Kommisje Wergea: het redelijk groot opgezette filmfestival in december, dat 
wellicht het begin zou kunnen zijn van iets moois. We hopen velen van jullie op 
1 april te zien! Doarpshûs Wergea, aanvang 20.30 uur. 

Namens filmkafé Bagdad, Jan Tijsma 
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Bidlerpraat 
 
De donateursactie heeft een mooi aantal nieuwe 
donateurs opgeleverd die ‘De Bidler” een warm hart 
toedragen, alwaar wij erg blij mee zijn. Het 
onderhouden van dit monumentale gebouw in het 
centrum van het dorp kost veel geld. Vooral het 
‘ramenproject’ wat nu actueel is, is een grote 
kostenpost. Maar als de nieuwe beglazing een feit is, 
dan werkt dat op zijn beurt weer kostenbesparend, 
omdat het een veel grotere isolerende werking heeft 
dan de ‘oude’ flinterdunne glazen. Maar natuurlijk 
gaat het regulier onderhoud ook door. Heeft u destijds 
wel een aanmeldingsformulier gekregen, maar is dit 
om welke reden dan ook niet bij u opgehaald en wilt 
ook u donateur worden, dan kunt u dit alsnog 
aangeven bij Jitze Tadema (058-2552342 of via het 
contactformulier op: www.debidler.nl ). 
 
Maar natuurlijk is er ook nog een en ander te beleven 
in de aankomende periode in De Bidler. 
Op 8 april heeft de KKW, Tryater voor u geboekt met 
de voorstelling: ‘It famke en de twifelder’. 
En op 15 en 16 april zijn er weer de onvolprezen 
‘ienakters’ van de jeugdafdeling van Halbertsma. 
 
En dan nog graag uw speciale aandacht voor de 
jaarlijkse Rommelmarkt ten bate van ‘De Twa 
Tuorrenkommisje’. Deze zal zijn op zaterdag 7 mei 
vanaf middags 13.00 uur in en om De Bidler. We 
hopen daarbij op mooi weer en kooplustig publiek. 
Maar dan moet er natuurlijk wel handel zijn en 
daarvoor vragen wij zoals u dat gewend bent weer uw 
medewerking. Heeft u tweedehands goederen die u 
wel kwijt wilt, dan kunt u dat op maandag 2 mei aan 
de kant van de straat zetten en word dan vanaf 18.30 
uur opgehaald. Alvast bedankt! 
 
In de loop der jaren hebben we een grote groep 
vrijwilligers, die met grote inzet de rommelmarkt 
ieder jaar weer tot een succes maken en zonder deze 
mensen zou het schier onmogelijk zijn om een 
rommelmarkt te organiseren. Echter door vergrijzing 
en andersoortige omstandigheden loopt het 
vrijwilligersaantal een beetje terug en is er ruimte 
voor ‘nieuwe’ vrijwilligers. 
 
Wat het inhoud, rommelmarktvrijwilliger? 
Maandagavond voorafgaand aan de rommelmarkt 
helpen met het verzamelen van de goederen. Men 
wordt ingedeeld in een route. Als de routes klaar zijn 
en de verzamelde goederen hun plek hebben 
gevonden op 2 locaties, dan is er zoals ‘Wergeaster 
eigen’ even tijd voor een ‘lyts bierke’ of iets in die 
trant. Dan op de rommelmarktdag zelf: in de ochtend 
de verkoopbare goederen uitstallen en vanaf 13.00 
uur exact wordt er een beroep gedaan op uw 
commerciële vaardigheden en verkoopt u de 
aangeboden goederen aan het hopelijk talrijk 
opgekomen publiek. Is uw zelfvertrouwen aangaande 
uw commerciële capaciteiten niet bovenmodaal, dan 
hoeft dat geen belemmering te zijn, daar u wordt 
bijgestaan door vele ervaren verkopers.  
 
 
 
 

Als de markt ten einde is gezamenlijk de boel 
opruimen, wat door medewerking van een grote 
afvalinzamelaar tegenwoordig nog maar een fluitje 
van een cent is. De niet verkochte goederen worden 
wederom door medewerkers van deze firma 
gesorteerd. Wat als verkoopbaar gekwalificeerd 
wordt, gaat naar de kringloopwinkel (dus de goederen 
die door de mensen word aangeboden krijgen dan 
alsnog een goede bestemming!) en niet verkoopbare 
items worden afgevoerd. 
Is alles achter de rug, dan is er in de Bidler de 
vrijwilligersnazit, waar onder het genot van enige 
comsumpties, kan worden nagepraat. Met als grote 
climax, de bekendmaking van de opbrengst. Dit 
bedrag is nog wel voorlopig, want soms komt er nog 
een ‘Leentsje’ met een geldbakje uit de keuken of 
heeft de penningmeester door het toepassen van een 
andere rekenmethode dan het juiste bedrag 
berekend. Kortom: als vrijwilliger van de 
rommelmarkt heeft u een leuke tijd met een groep 
enthousiaste en mooie mensen! 
Wilt u ook vrijwilliger worden, dan kunt u zich 
aanmelden op:   theovdwerf@hetnet.nl 
 
Namens het Bidlerbestuur & rommelmerkkommisje; 
Mathijs 
 
 
 

 
 
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 
Uitvaartvereniging  ‘De Laatste Eer’, Wergea-
Warstiens 
 
Datum:woensdag 13 april 2016 
Plaats: ús Doarpshûs 
Tijd:20.00 uur 
 
Agenda: 

1. Welkom 
2. Gedenken van de overleden leden 
3. Ingekomen stukken/ mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering 22 april 2015 
5. Jaarverslag 2015 
6. Financieel jaarverslag 2015 
7. Verslag kascommissie, benoeming nieuw 

kascommissielid 
8. Bestuurssamenstelling: geen aftredende leden  
9. Stand van zaken betreffende 

Uitvaartverzekering Twenthe 
10. Stand van zaken betreffende De  Federatie 

Uitvaartverenigingen in Friesland 
11. Urnenmuur op de algemene begraafplaats 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
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Natoernijs 
 
Op 18 febrewaris ha wy nei it Easterskar west. It waar 
wie net rjocht fûgelwaar, want nei ferrin fan tiid luts it 
alhiel ticht. It Easterskar leit by Rottum ûnder it Fean. 
  
Dochs ha wy earst mar te kofjedrinken west yn ‘e hut 
en nei ferrin fan tiid de stap der yn set. It is dêr 
prachtich moai en der waard dy dei de lêste hân lein 
oan it ûnderkommen fan de flearmûs en de swellen, 
dit hat ek yn ‘e krante stien. Dat is no klear. 
 
Doe ‘t wy troch it klaphekje stapten lei dêr in 
swanemoksel mei in gat der yn, dit wurdt troch de 
muskusrôt dien. Yn ‘e hjerst, as de sletten hekkele 
wurde en de moksels op de kant telâne komme, yt de 
muskusrôt by krapte de moksel op. Dit bist yt oars 

neat as planten mar yn ‘e 
winter by krapte dus ek 
moksels. Dy moksel kin 
wol twa ûns swier wêze. 
Efkes fierder stie in grutte 
wite reager, dy sjogge jo 
ek faak yn it  lân stean. 
 
Swanemoksel 

 
 
By in klaphekje rûn Sytze 
op ‘e dyk en ik troch in lyts 
paadsje, mis, Sytze seach 
flakby in span goudfinken. 
 
 
Oan de kant fan de wei stie 
in els, jimme witte wol dat de lange stutsje de 
mantsjes binne dy ‘t 
simmers giel fan kleur binne en de lytse knopkes de 
wyfkes. De katsjes komme yn it foarjier en de 
proppen yn ‘e hjerst. Omdat de els betiid bloeit kinne 
de bijen ek harren iten derút helje. Yn de winter 
geane de propkes iepen en dan helje de fûgels it sied 
derút, fandêr de keppels syskes in de elzebeam. De 
siedsjes driuwe op it wetter, fandêr dat de els faaks 
oan it wetter stiet. 
 
Noch in moai ferhaal oer de reade kleur fan de els 
wannear ‘t  jo him trochseagje. It ferhaal wol dat de 
duvel de hiele dei al de smoar yn hie en doe syn gram 
helle by de geit  dy ’t hy in eintsje fierder stean seach. 
Hy snipte de geit by de sturt en skuorde him efter him 
oan de dyk del. Oan kommen by de elzesingel krige 
de geit mear grip en skuorde him los. De duvel stie 
doe mei de sturt yn de hân en it bloed rûn der út.  
De woartels fan de elzen soegden it bloed op, 
wêrtroch no nei it seagjen fan de els it hout read 
wurdt.  
 
Noch in eintsje fierder seagen wy in stjonksigaar 
{rietsigaar}. Dit is in reid dat ferdikke is trochdat de 
sigaremich der in aaike op lein hat en út dat aaike 
komt in larfke dat him yn de groeikern fan het reid 
fret. De stâle groeit net mear yn de lingte mar yn de 
breedte. Sa ûntstiet de reidsigaar, mei yn de kern de 
no al ferpopke larf, dy ’t yn ‘e maitiid in nije mich 
wurdt. 
 

It gatsje wêr ‘t de nije sigaregalmich 
út komt wurdt no kraakt troch de 
reidsigarebij en leit der no in aaike 
yn, dêr’t letter de reidsigaarbij 
útkomt. Dizze bij hat it stomoal net 
oan de poaten sa as de huningbij,  
mar yn ‘t krop. As jimme yn ‘t 
reidfjild rinne sjoch dan mar om jim 
hinne se steane oeral. 
   

De houtekster raasde der ek om: wat ha dy fûgels in 
leven. Efkes fierder hearden wy in wetterhintsje 
[waterral]. Dy bisten sjogge jo nea, it is ús ien kear 
oerkommen dat wy in mem mei twa jongen seagen, 
mar dat is echt treffen.  
 
Se raze as in baarch, fandêr ek dat de minsken 
eartiids seinen dat der geasten yn de puollen nachts 
omdoarmen. 
 
Efkes fierder seagen wy dat der trije ielguozzen al in 
nêst oan it meitsjen wiene. Dizze bisten en de 
ielreagers binne ien fan de earsten dy dat dogge. Oer 
it paad rûn in paadsje dat in oerstek wie fan de otter, 
want de stront(print) lei by 
hoopkes op de wâl.  
It waar ljochte wat en sa 
seagen wy in protte guozzen 
smjunten, [smienten], 
eastein [krakeend] op it 
wetter driuwen. 
Wy hoopje dat wy de oare 
moanne noch ris troch dit 
gebiet in tocht meitsje meie 
want it is no wat mislearre. 
 
Hjoed 13 maart hie it yn ‘e nacht aardich ferzen. De 
fûgels wiene sa stil as in mûs. Mar fierder is it oerdei 
prachtich waar, de boeren binne der bliid mei, want 
der moat nedich wat jarre oer it lân. Net omdat it sa 
groeisum is mar de kolken reitsje fol. 
 
Der binne einesoarten, dêr ‘t it net goed mei giet, dat 
is foaral de Wylde Ein, by 
in hiele protte minsken wol 
bekend. Je ha dat sa net 
yn ‘e gaten as je hjir om 
Wergea hinne fytse of 
rinne, dan sitte der gauris 
spantsjes yn de ûnderwâl 
fan ‘e feart. Mar der is wat 
oars oan de hân, der binne 
tefolle jerken yn ferhâlding ta wyfkes. En dan begjint 
it gedonder earst yn de peartiid, soms trije as fjouwer 
mantsjes efter ien wyfke oan, dan is der allinnich mar 
ûnrêst yn it fjild. 
 
Mar dizze earste fase giet noch, as it wyfke ien kear 
op aaien sit kin se dit útbriede. Ik ha meimakke dat 
der in jerke foar de koer stie en krekt salang it wyfke 
narre dat hja út de koer reage waard om mei de jerke 
te pearjen en de eien kâld waarden, dan giet it fout. 
De opfokte mannen lizze harren op te wachtsjen as de 
ein mei de piken út de koer komt en dan mei har allen 
der op los. 
Jo kinne begripe wat der dan bart, de piken stowe alle 
kanten út en mannich eintsje is alhiel fan streek en 
rekket sa by de piken wei.  
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Yn it slimste gefal rekket de ein dea, dat ha ik wol 
meimakke. Dit barren komt yn de doarpen mear foar 
as yn it iepen fjild. Eartiids holden de jagers dit wat 
mear yn  lykwicht, mar dy meie net einen sjitte yn de 
doarpen. 

 
Der is noch in einesoart dat in 
probleem hat, dat is de Karein 
(Tafeleend) hjir binne ek de 
mantsjes fier yn oertal. Se 
briede wol yn ús lân mar sitte 
meast wat noardeliker. It is 

der ek net makkeliker op wurden foar dizze grûn 
brieders, yn ferbân mei de tanimmende predatoaren 
yn it fjild. 
 
Ik haw der in nije hobby by, dat is foar Sovon 
wetterfûgels telle. Dat rint fan septimber oan ‘t maaie 
ta. Hjir wie rún Wergea noch in gebiet fakant, dat rint 
fan Wergea rjochting de Himpensermar nei de 
Waldwei, Warstiens, Warten nei de Fonejacht. Ik ha 
dat hjoed ek dien, der wie it moai waar foar, ik hie 
santjin ferskillende soarten, wer fan 246 Wylde einen. 
Men kin se nea allegear telle ik gean fan 85 % út mar 
troch dit regelmjittich te dwaan kriget men der wol in 
byld by, hoe of it mei sommige soarten giet. 
 
Dit wie it wer foar dizze kear. 
 
S. en S. de Groot 
 
 
 

 
 
Zoals waarschijnlijk wel bij u bekend staat op één van 
de mooiste plekjes van buurdorp Warten 
Rijksmonument de Oud Friese Greiboerderij. Deze 
boerderij is de enige, nog geheel in takt zijnde 
langhuisboerderij langs de hele Nederlandse en Duitse 
Wadkust en dateerd uit 1725. In de 70er jaren werd 
de boerderij reeds aangemerkt als Rijksmonument, al 
werd deze toen nog bewoond. 
Na het overlijden van de eigenaar werd de boerderij 
geheel gerestaureerd en teruggebracht naar de staat 
waarin men rond 1900 in het lage midden van 
Friesland boerde. De boerderij is ingericht met op de 
stallen een grote collectie oude gereedschappen. Bij 
de boerderij is een hooikap, een boomgaard en een 
erf, dit grenst aan het haventje behorende bij it 
Earmhûs. 

 
It Earmhûs, gebouwd eind 1800 behoort ook tot 
Museum Warten. De buitenkant is nagenoeg gelijk 
gebleven. Aan de indeling is het één en ander 
verandert zodat verschillende expositieruimtes 
konden worden gerealiseerd. Wel is één van de 
woninkjes in originele staat gebleven met o.a. een 
gang en in de authentiek ingerichte kamer een 
bedstedenwand.  
Vanaf seizoen 2016 mag Museum Warten zich 
Gastheer NP de Alde Feanen noemen. Mede hierdoor 
staat de wisselexpositie in it Earmhûs dit jaar in het 
teken van deze Alde Feanen. D.m.v. foto’s gemaakt 
door drie fotografen zal dit gebied vanuit verschillend 
perspectief worden getoond. 

Heb je interesse om aankomend seizoen als 
vrijwilliger/vrijwilligster bezoekers in earmhûs en 
boerderij te ontvangen dan ben je van harte welkom. 
Uiteraard is het mogelijk om een paar keer mee te 
draaien zodat je kunt ervaren wat het inhoud en of 
het wat voor je is. Heb je geen kennis van het 
boerenleven of de geschiedenis van Warten? Dit hoeft 
geen belemmering te zijn om aan de slag te gaan, het 
belangrijkste is dat je bezoekers gastvrij ontvangt.  

 
Maar voor het zover is moet er in en om boerderij en 
earmhûs eerst nog schoongemaakt worden. Daarom 
vragen wij 23 en/of 30 april a.s. vanaf 9.00 uur 
om je hulp en samen met ons binnen en buitenom te 
komen schoonmaken.  

 
Samen werken op deze mooie plek en dit unieke deel 
van het dorp in stand te houden geeft veel voldoening 
en is waar wij voor staan. Aanmelden kan via email 
info@MuseumWarten.nl  of bel naar 058 2552546 / 
2552874. 
 
Graag tot ziens, 
Bestuur en vrijwilligers Museum Warten 
 
 

En Harm Niesen strijdt voort… 
 
Een citaat uit een artikel van LC redacteur Halbe 
Hettema, gedateerd 11 maart 2015: ‘De 
Faunabescherming roept haar achterban op om overal 
in Friesland eierzoekers op de foto te zetten en die 
per e-mail door te geven aan de club’. 
 
Werkelijk alle middelen worden door Niesen c.s. 
ingezet om zijn ‘tegenstanders’ het leven zo zuur 
mogelijk te maken. Maar deze fotografie is nog niet 
alles. Enkele kapitaalkrachtige aanhangers hebben 
hem in staat gesteld gebruik te maken van een 
tweetal ‘Drones’, waarmee nog beter kan worden 
vastgelegd of de persoon die men in het vizier heeft 
alleen maar zoekt, of tevens ook raapt. 
 
De reden voor deze detectiveachtige methoden: het in 
beeld brengen van de drukte in het weiland, dat 
volgend jaar nodig zal zijn voor de rechtbank. 
Provincie en BFVW zullen betogen dat het meevalt 
met de overlast en drukte van eierzoekers. 
‘Bovendien wordt er door de provincie nauwelijks 
gecontroleerd op het rapen van eieren’, aldus Niesen. 
 
Volgende week donderdag is de laatste dag van 
maart. Maar wat niemand kon vermoeden, Harm 
Niesen heeft ook een democratische inborst. Volgende 
week vrijdag zal hij met de oogst van zijn speurwerk, 
uitvergrote foto’s, e-mails, vanaf 10.00 uur ’s 
morgens in de ‘Bidler’ aanwezig zijn om zijn gelijk aan 
te tonen, of zijn ongelijk toe te geven. Tevens zal hij 
in discussie treden met Rendert Algra, de voorzitter 
van de Bond van Friese Vogelwachten. Een en ander 
belooft een happening van de eerste orde te worden. 
Weest allen welkom. 
 
Fûgelwacht Idaarderadeel-Noord 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

  Sportquiz wederom een succes! 
 
Zaterdag 5 maart werd voor de tweede keer in de kantine de 
VV Warga Sportquiz gehouden. Aan de hand van toegankelijke vragen 
leidden de quizmasters Hylke Tholen en Emiel de Vlas de koppels door 
de sportgeschiedenis heen. Aan het einde van de avond stonden de heren 
Marc Bekhof en George Kooistra met de felbegeerde beker in handen. 
Alle vragen werden ondersteund door prachtige beelden en natuurlijk ook 
weer door twee gesproken columns voorgelezen en geschreven door 
de onvolprezen Wiebe Sinnema. Uiteraard willen wij jullie deze 
niet onthouden.  

De activiteitencommissie van de VV Warga 
 

Fuotbalsupporters anno 2016 

 
Einliks moasten we der net in wurd mear oan smoarch meitsje, want dat fertsinje se net, mar sa njonkenlytsen 
kinne wy der net mear omhinne. Hokfoar folk komt der hjoed=de=dei yn fredesnaam by de wedstriden yn it 
betelle fuotbal? Se neame harren sels supporters, fanatike supporters, fjoerige oanhangers, mar yn harren 
fanatisme ha se net troch dat se de klub dy’t se sizze te steunen, nei de ferdommenis helpe. 
 
Op ‘e swart/wyt bylden fan wedstriden út de fyftiger jierren sjogge wy fatsoenlike mannen mei it soantsje oan 
de hân dy ’t rêstich en kalm it spul folgje en, as iennichst teken fan balstjurrichheid, de hoed yn ‘e loft gooie as 
de favorite klub in goal makke. 
 
Yn dizze ferljochte tiden leit de fuotbalwrâld der gâns oars hinne. Oerwâld  lûden at der in swarte spiler oan de 
bal is, in gigantysk grutte banaan dy’t noch efkes gau op it fjild lein wurdt en, as ‘hichtepunt’, mar noch mear as 
dieptepunt, in ôfbylding fan Feyenoord keeper Kenneth Vermeer dy’t al oan de strop bongelt. It is beneden alle 
peil. Racisme wurdt der dan al gau sein. Mar is dit wol sa? Ik hâldt it earder op ûnnozelens, ûnfatsoenlikens en 
imitaasje gedrach, foaral dat leste. Racisme, is yn myn eagen, miskien wol de ferachtlikste foarm fan tinken en 
handeljen. In racist fielt himsels, koartsein, superieur oan minsken fan in oar ras of út in oar lân, dy’t hy dan ek 
misledigt en allerhande kwealike eigenskippen taskriuwt. Fierwei de measte oarlogen, boargeroarlogen en 
oarsoartich geweld wiene troch de skiednis hinne basearre op it idee fan superioriteit, racisme dus. Mar dêr witte 
dizze stomkoppen neat fan, einliks kin men it harren dan ek net kwea ôf nimme. Mar dat moat al, bliksem. 
 
Doe’t ik jier as fyftjin wie, gie ik mei skoalmaten al faak nei it Cambuurstadion. Cambuur bestie doe noch net, 
v.v. Leeuwarden spile yn de earste divysje. Se moasten dy midddeis tsjin Elinkwijk, dat letter mei Dos en Velox 
fusearre ta FC. Utrecht. By Elinkwijk spile in sierlijke, atletische, Surinaamske fuotballer: Erwin Sparendam. 
Doe’t beide ploegen troch de nauwe corridor it fjild opgiene, raasde efter ús in grutte, ûnfoege keardel mei in 
opdreaune kop: ‘Hé geile swarte, soademiter op’. Nei alle gedachten hie hy noch nea in neger sjoen, útsein op in 
plaatsje. Einliks is der op dit mêd spitigernôch neat feroare. Elinkwijk wûn wol, mei 1-0. De goal waard makke, 
just, troch Erwin Sparendam. Dat wie de earste, en fuort ek de leste kear, dat wy jûchhei rôpen foar in goal fan 
de tsjinstander. Yn Elinkwijk spile ek Humphry Mijnals, in robuuste Surinamer. Hy kaam ferskate kearen út foar 
it Nederlands Elftal, mei tank oan Cor van der Hart dy ’t de moarns fan de wedstriid noch geregeld wei út de 
kroech komme moast. By DOS spile myn favorite fuotballer: Tonny van der Linden. Hy waard faak selekteard 
troch Elek Schwarz, de keuzeheer fan it Nederlands elftal. Mar as op   syn fraach ‘nodigt u Abe Lenstra ook 
uit’befestigjend antwurde waard, betanke hy foar de ear. Hy koe Abe luchtsje noch sjen. Dit jilde ek foar Kees 
Rijvers. Hy betanke wol net, mar hy spile Abe nea in bal ta. En dat wie fan wjerskanten. 
 
Mar net allinne supporters drage by oan de baldadichheden op en by it stadion. Soe it net sa wêze dat it folk ek 
oanstutsen wurdt troch de mear as oerdreaune hâlding fan de spilers, bynammen at der in goal makke wurdt? 
De goalgetter hat al in ferwrongen gesicht at hy mei de fûst omheech driigjend nei de trainersbank wiist. As woe 
hy oanjaan: ‘En sa’n trainer woe my ek noch net iens yn de basis opstelle’. Dan fljocht de held nei de ‘harde 
kern’ wêr’hy hast dea knuffele wurdt. Mar dan binne wy der noch net. Syn ploechgenoaten bespringe him no fan 
alle kanten, strike him troch ’t hier, tútsje him yn de hals, yn de nekke en smoare him hast mei harren fleizige 
earms. Dan giet de goalgetter op it liif lizzen, wêrnei hy noch in kear besprongen wurdt troch syn útsinnige 
maten. It wachtsjen is no allinne noch op in anale penetraasje, útfierd op ‘e middenstip, dy’t ik einliks dit jier 
noch ferwachtsje en allinne troch’ Fox betaaltelevsie’ útstjoerd wurde sil. 
 
Ein sântiger jierren soene John Bamboe, Jitze Tadema, Jan Sinnema en Jan Veenstra, om marris in pear 
vedetten út dy jierren te neamen, it wol litte harren sa te tjirgjen. In stevige hân koe der noch krekt ôf. Mar ik 
meitsje my sterk: mochten de hjoeddeiske spilers fan Wergea 1 harren nei in goal sa gedrage as harren 
collega’s yn it betelle fuotbal, dan soene trainer Marcel Frankena en alvetal lieder Freddie Sinnema net aarzelje 
en stjoer de hiele meute nei de klaaikeamer. Leve it amateurfuotbal, mar wol leafst sa heech mooglik. 
 
Wiebe 

 
 
 

 

 

9 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCyZ7StNHLAhXEfA8KHacZBEgQjRwIBw&url=http://www.wergea.com/home/nieuws/19-sport/866-toekomstvisie-vv-warga&psig=AFQjCNH62N7ykZ4Rq4ZtvZDzht7UNeZiIw&ust=1458637063099648


 
 

Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

  Le Tour de ‘Warga’ ? 

 
Ja,ja, jonges en famkes, eartiids hawwe wy in pear jier, yn de sechtiger jierren,  genietsje kinnen fan de 
Ronde fan Wergea. It is lang, lang ferlyn, de bisten koene noch prate. De organisaasje wie yn hannen fan it 
bestjoer fan ús Doarpshûs, mei as foaroan mannen skearbaas Simen Bovenga en jurist Mr. J.A.B.K. Stoop. 
It wie alle jierren itselde parcours, in rûntsje om it fuotbalfjild hinne. Bergen fan de earste kategory sieten 
der net yn, wol in pear feninige bochten. Dy by de Tille fan Hindrik en Gerda wie de dreechste, dêr stiene 
dan ek fierwei de measte taskôgers. 
 
Start en finish wiene op de Kalsbeekstrjitte, wêr’t ek de gelûdswein stie. 
 
Doe’t ik ferline wike sneon nei de Omloop Het Nieuwsblad siet te sjen, en der efkes in rêstich momint wie, 
giene myn gedachten sa’n lyts 55 jier tebek. Wa diene der doe ek mar wer mei yn Wergea?  Gjin Jacques 
Anqetil, Federico Bahamontes of Charley Gaul en ek gjin Felice Gimondi, André Darrigade of Jean Robic. Ik 
wie bliid dat Greg van Avermaet oer de streep wie, no koe ik my konsintrearje op it dielnimmersfjid fan de 
‘’Tour de Warga’’ eartiids. It foel my dik ôf dat ik gjin mear nammen wist. Henk Hoekstra fan Oerterp, dy’t in 
pear kear winner wie, de broers Anne en Eddie Koster fan Ljouwert, dy’t ek net swak byspilen en…….Dicky 
Hoekstra, jierrenlang haadsponsor fan VV Warga. Oft hy ek in kear wûn hat stiet my net by, mar hy wie 
altyd wol ien fan de earsten. Ik koe him al langer, fan de Middelbare Skoalle yn Ljouwert. Hy siet in klasse 
heger as ik. 
 
Wat soe it my deugd dwaan at dy tiden fan eartiids noch werris werom komme soene. Op de hearen Stoop 
en Bovenga hoege wy net mear te rekkenjen. Mar wy ha hjir yn Wergea dochs organisatorysk talint genôch 
dat ek noch wol in eintsje fytse kin? Dy ûnderfining ha se de lêste pear jier wol yn Frankryk en Italie opdien. 
En wêrom soe der net in Wurdumer yn de organisaasje sitte meie? Bonno Duhoux hat de namme en syn 
ôfkomst mei en jim hawwe dan fuort ek in haadsponsor. En wat tinke jim fan stilist Emiel de Vlas? Hy traint 
en traint op syn sliepkeamer dat de ruten beslane, dy enerzjie soe hy ek wol stekke kinne yn de ‘Tour’de 
Warga. Mar ek de bruorkes Wielinga, Koen en Arjen, binne op dit mêd yn it sâlt bebiten en soene yn dizze 
kommisje net misstean. En dan noch in stik of wat Sinnema’s, Kooistra’s en wat Wartensters en it 
multiculturiel ensemble is kompleet. 
 
Moarn fuort mar oan de slach, mannen. 
 
Mar mochten jimme tsjin dy drokte oansjen, wat ik my bêst foarstelle kin, dan ha ik hjir noch in noflik 
alternatyf. Ungefear yn deselde tiid dat de Ronde fan Wergea yn ‘e moade wie, organisearre de VVWarga de 
sneon-te-jûns fan de Merke altyd in evenemint op it sportfjild. In boppeslach wie wol it jier dat hjir 
wynhûnrinnen holden waard. 
 
Sa’n 10, 15 hûnen fan alle maten, soarten en gewichten, dus net allinne wynhûnen,waarden breinroer 
makke troch in keunsthazze dy’t elektrysk oandreaun waard. No siet de measte aardichheid der net yn 
hokfoar hûn de race wûn, mar wat der ûnderweis barde. De hazze koe heakjen bliuwe, en dan  de hiele 
meute der op ôf en wie it yn in sucht en in skeet ôfrûn mei de keunsthazze. Ek barde it wol dat sa’n giele 
Afghanistan ynienen stean bleau om ’t der nedich út de broek moast. It hûnefolk dat der efteroan kaam koe 
dan sa gau net útwike en rûn stoarm tsjin de rêstich skitende hûn. En de hazze gisele troch, ta fertriet en 
lilkens fan de baaskes. 
 
En at it tsjin sit komt Marianne Thieme hjir miskien om te sjen hoe’t de hûnen behannele wurde. 
 
Nee, at in bytsje kin, moatte jimme it ris yn jim omgean litte om de Ronde fan Wergea wer nij libben yn te 
blazen. Em wêrom soe de VVWarga hjiryn net it foartou nimme? It draaiboek leit nei alle gedachten noch 
wol yn it Doarpshûs. 

Wiebe 
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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 



 

  Dames zeilen WWS Wergea 
 
De lente is begonnen en de zomer komt er weer aan! Dat betekent oplopende temperaturen, langere dagen en 
dus ook heerlijke avonden. Voor de zeilcommissie van WWS Wergea aanleiding om ook weer het dameszeilen 
te gaan organiseren. Dat worden vast weer 4 prachtige  woensdagavonden, met het Pikmeer en de Wijde Ee 
(bijna) helemaal voor onszelf! Een betere gelegenheid om de kneepjes van het zeilen (extra) onder de knie te 
krijgen is er niet. Even overstag, een gijpje maken, aanmeren en afvaren: het komt allemaal weer aan bod. 
Lekker actief zeilen en …… daarna even gezellig nazitten met een biertje of wijntje! 
 
Dus dames: kom op, meld je aan en laat de heren zien hoe het moet en geniet van heerlijke zeil-avonden! 
 

              
 
De geplande avonden voor dit jaar zijn: 18 mei, 1 juni, 15 juni en 29 juni. Net als vorig jaar wordt gezeild in 
Polyvalken vanuit Grou. Carpoolen (rond 18.30u) vanaf de haven in Wergea, gezamenlijk naar Grou. Dan vanaf 
19.00u twee uurtjes zeilen onder begeleiding van ervaren instructeurs en weer retour naar Wergea. Bij mooi 
weer doen we meestal nog een drankje op het terras van het theehuis. Gezellig beren over de zeilervaringen.  
 
Als je mee wil doen, dan graag opgeven vóór 1 mei 2016. Dat kan je doen bij één van de zeilcommissieleden 
(Wim Hodes, Oscar Kamp of Doeke Zwart) of via een mailtje aan zeilen@wwswergea.nl.  
De kosten voor 4 avonden bedragen voor leden €60, niet leden betalen €70. Mocht je één of twee avonden niet 
kunnen, dan kan ook per avond worden betaald. 
Voor de laatste ontwikkelingen en nieuws kun je natuurlijk de site www.wwswergea.nl in de gaten houden, of 
de Facebookpagina van WWS Wergea volgen! 
 

                     

 

1966 – 2016  Jubileumfestiviteiten zaterdag 4 en zondag 5 juni a.s 
 
NIEUWS van WWS: 
Op zaterdag 4 juni van 11.00-17.00 uur kun je bij WWS langskomen voor veel verschillende activiteiten op 
en rond het water, o.a. Flyboarden, “vliegen” boven het water. Er zijn 4 sessies á 5 personen. Elke sessie 
duurt 1,5 uur die begint met een instructie waarna. iedere deelnemer 15 minuten aan het flyboarden is. Er 
zijn 20 plekken en vol = vol!! 
 
Inschrijven voor € 50,- p.p. , maar we hebben een speciale actieprijs voor de vroege inschrijvers: 
 

Bij opgave en betaling vóór 14 april betaal je slechts € 40,- !  

 
Je kunt je ook nu al inschrijven worden voor een Sub-clinic. We geven 3 clinics van één uur in groepen van 
6-8 personen. Starttijden zijn 15.00, 16.00 en 17.00 uur. Inschrijven vanaf 12 jaar voor € 7,50 p.p.  
 
Zorg dat je erbij bent en geef je op voor het Flyboarden en / of de Sub Clinic, stuur een e-mail @ 
ageeth.hodes@upcmail.nl 
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 Voorjaar 2016, begin van het kaatsseizoen. De rode boekjes zijn/worden  
 momenteel huis aan huis verspreidt. Bewaar dit boekje goed en u mist niets. 
 Alle belangrijke data staan op het middenblad afgedrukt. Uiteraard ook in de
 havensbank een programma voor het komende seizoen. Wat iedereen in ieder 
 geval alvast in de agenda kan zetten is zondag 7 augustus. Op deze 
 “merke”dag organiseren wij een gezellige kaatspartij voor leden en niet leden. 
 We houden u uiteraard via diverse kanalen op de hoogte betreft de voortgang 
 van deze dag. 
 
Alle (ouders van) leden krijgen (of hebben deze al gehad) een e-mail met hierin de vraag of u dit seizoen 
weer vrijwilliger wilt zijn. Het voordeel hiervan is, dat u zelf aangeeft wanneer u wilt/kunt helpen en wat u 
wilt doen. Voor beide kanten een voordeel. Wanneer iedereen reageert, kunnen wij een minimaal beroep te 
doen op ons vrijwilligers. U hoeft dan maar 1 of 2 keer per seizoen te helpen. Heeft u geen mail gehad en wilt 
u wel eens helpen in bijvoorbeeld de kantine, of bij het veldleggen? U mag zich ook telefonisch of persoonlijk 
melden bij een van de bestuursleden. 
 
Wat staat er dit seizoen op de planning? 

     

ma 18 april 16.00/18.30 start kaatstraining voor de jeugd 

          

di 10 mei 19.00 start Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 17 mei 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 24 mei 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

zo 29 mei 10.00 Bouwcombinatie Kooistra en Hartmans jeugdleden partij 

di 31 mei 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

di 7 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

wo 8 juni 13.00? Schoolkampioenschap basisscholen Gemeente Leeuwarden 

zo 12 juni 10.00 Astrid Bekerpartij voor de jeugd 

di 14 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

zo 19 juni 10.00 KNKB kaatsen Welpen Jongens en Meisjes / A+B klasse 

di 21 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 28 juni 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

vr 1 juli 17.30 Profab jeugdleden partij 

ma 4 juli 18.00 Diploma kaatsen jeugd 

di 5 juli 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

zo 10 juli 13.00 Teije en Rika de Boer bekerpartij voor senioren 

ma 11 juli 18.00 Ouder-kind kaatsen 

di 12 juli 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

za 16 juli 13.00 Axtra partij - Federatie Mid-Fryslân kaatsen d.e.l. jeugd 

          

zo 7 augustus 11.00? De Merkekeatspartij voor senioren 

zo 14 augustus 10.00 KNKB kaatsen Dames Hoofdklasse 

di 23 augustus 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 30 augustus 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

za 3 september 9.00 Loek's Schilder dorpspartij voor de jeugd 

zo 4 september 9.30 Familie Veenstra dorpspartij voor senioren 

di  6 september 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen finale 

 
Het bestuur 
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Tennisvereniging Warga 
 
Attentie, attentie, nog even en dan starten de 
tennislessen weer! Heb je zin om met anderen 
gezellig te tennissen onder begeleiding, of wil je graag 
je vaardigheid verbeteren? Word dan lid van 
tennisvereniging Warga. Wanneer je lid bent van de 
vereniging kun je ook deelnemen aan de tennislessen.  
 
Contributie per jaar  
4 t/m 11 jaar    €  20,00    
12 t/m 18 jaar  €  38,50 
Vanaf 18 jaar    €  75,00 
 
Dit jaar starten de tennislessen voor junioren en 
senioren op maandag 11 april. Er wordt 12 weken les 
gegeven door Hans Smedema. Het lesgeld voor 
senioren bedraagt 100 euro exclusief 6 euro 
ballengeld. Het lesgeld voor junioren bedraagt 50 
euro exclusief 6 euro ballengeld. 
 
Meld je aan bij Hester Strampel 
(hester@tvwarga.nl  of 058-2553313) 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Volleybalvereniging UDI 
 
Autobedrijf Jelle Talsma heeft de speelsters van 
Volleybalvereniging Udi dames 1 in het nieuw 
gestoken.  
 
De ploeg die uitkomt in de derde klas en op dit 
moment mee doet voor het kampioenschap is hier 
heel blij mee.  
 
Jelle Talsma is een alom bekend autobedrijf wat 
gevestigd is in Leeuwarden , Heerenveen en 
Drachten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beweeg en Gezondheidsmarkt 
 
Wat: 
Beweeg- en gezondheidsmarkt voor het testen van je eigen gezond- en fitheid d.m.v. sporttesten. Daarnaast 
krijg je veel informatie over bewegen en gezondheid. Deelname is GRATIS (maar wel op eigen 
risico)! 
 
Wie: 
Voor iedereen vanaf 18 jaar, die: 
• geïnteresseerd is in sport & welzijn 
• meer wil weten over zijn/ haar eigen gezond- en fitheid (u krijgt een boekje mee met uw eigen 
resultaten en verdere informatie) 
• meer contacten wil leggen d.m.v. sport 
• een nieuwe sport wil proberen 
• in Grou of één van de omliggende dorpen woont 
 
Wanneer: 
Zaterdag 9 april van 10.00- 12.00 uur. Met om 10.05 en 10.50 uur een gezamenlijke warming-up. 
 
Locatie: 
Sporthal de Twine (Tjallinga 2 in Grou) 
 
Doelstelling: 
Informatie geven en krijgen over (je eigen) gezond- en fitheid Hiernaast kan deze dag gebruikt worden 
om contacten te leggen met nieuwe mensen, maar ook met sportverenigingen en andere gezondheid 
gerelateerde organisaties. 
 
In samenwerking met: 

Sportverenigingen, sportmasseurs, diëtisten, fitnesscentra en gewichtsconsulenten. 
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Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 

April: woensdag 20 april zaterdag 30 april 

 
Mei: woensdag 18 mei zaterdag 28 mei 

 

Juni / Juli: woensdag 6 juli zaterdag 16 juli 
(zomereditie) 

 

Augustus woensdag 17 augustus zaterdag 27 augustus 
 

September woensdag 21 september vrijdag 30 september 

 

Oktober woensdag 19 oktober zaterdag 29 oktober 
 

November woensdag 16 november zaterdag 26 november 

 
December woensdag 21 december zaterdag 31 december 

 

Soos en Meer 
 
Al twee jaar draait de nieuwe ouderensoos in Wergea. Deze soos is bestemd voor de ouderen in Wergea en 
omstreken. 
 
Zeven vrijwilligers zetten zich in om de activiteiten te ondersteunen. Zij doen tevens de organisatie om alles 
gladjes te laten verlopen. 
 
Soos en meer doet activiteiten zoals een spelmiddag, bingo en schilderen. Maar een informatieve middag op 
het sociale vlak , het regelen van zorg, werd ook aan de deelnemers geboden. Onder de vlag van Het Friese 
Land/ Noorderbreedte opereren wij.  
 
Ook organiseren wij in het Dorpshuis 1 x per maand een gezamenlijke maaltijd. De maaltijden worden 
verzorgt door Cateringsbedrijf van Smaak uit Drachten. De kosten van deze maaltijd is 8 Euro. De aktiviteiten 
en de gezamenlijke maaltijden staan vermeld in de Havensbank. Bent u lid van thuiszorg het Friese Land dan 
ontvangt u ook een folder met onze gezellige middagen.  
 
Voor de gezamenlijke maaltijden dient u zich te melden bij een van de vrijwilligers. Wij zijn op 6 april om 
14.00 uur in het Dorpshuis met een spelmiddag. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Vrijwilligers: Marian van Balen, Liz Swart, Betty Langhout, Joke Oost, Annigje de Boer, Jannie Terpstra, 
Albert de Boer 

14 





 

   

Dorpsagenda 
 
26.03.2016 Concert LAE De Bidler  

29.03.2016 B.C. Castelein biljarten "Mixtoernooi" Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

30.03.2016 Jaarvergadering K.V.´t Oosten Us Doarpshûs  

20.00 uur  

01.04.2016 Filmkafe Bagdad "Im Labyrinth des Schweigens" Us Doarpshûs  

20.30 uur  

02.04.2016 Slotavond Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

05.04.2016 B.C. Castelein biljarten "Mixtoernooi" Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

06.04.2016 Soos en Meer "Sjoelen en spelmiddag" Us Doarpshûs  

14.00 uur  

06.04.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs 

19.30 uur  

08.04.2016 KKW Tryater De Bidler  

20.00 uur  

09.04.2016 Studentenbal jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL  

11.04.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur  

11.04.2016 Jaarvergadering "UDI" Us Doarpshûs  

20.00 uur  

13.04.2016 WC papieractie Ukkepukkeplak Gehele Dorp  

17.00 uur  

13.04.2016 Vrouwen van Nu Us Doarpshûs  

19.45 uur  

13.04.2016 Jaarvergadering "Laatste Eer Wergea-Warstiens" Us Doarpshûs  

20.00 uur  

15 en 16.04.2016   Halbertsma jeugd toneel De Bidler 

20.00 uur  

18.04.2016 Start kaatstraining voor de jeugd "K.V.´t Oosten" Sportcomplex Wergea  

17.00-18.30 uur  

19.04.2016 B.C.Castelein biljarten "Laatse competitie avond" Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

20.04.2016 Soos en Meer "Samen eten" Us Doarpshûs  

12.30 uur  

30.04.2016 Carnaval jeugdsoos "SZDRNZLL" SZDRNZLL 

02.05.2016 Ophalen verkoopbare artikelen Rommelmarkt Gehele Dorp 

17.30 uur  

07.05.2016 Rommelmarkt Rondom de Bidler  

13.00 uur  

09.05.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 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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http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1515-start-kaatstraining-voor-de-jeugd-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/agenda/details/1427-b-c-castelein-biljarten-laatse-competitie-avond
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/details/1554-soos-en-meer-samen-eten
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1510-carnaval-jeugdsoos-szdrnzll
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/4-szdrnzll
http://www.wergea.com/agenda/details/1404-ophalen-verkoopbare-artikelen-rommelmarkt
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/18-gehele-dorp
http://www.wergea.com/agenda/details/1405-rommelmarkt
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/20-rondom-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1435-schrijfavond-amnesty-international
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/42-de-frissel
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Colofon 
 

Maart 2016, 56e jaargang nr. 3.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, 
Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? 
Bel Jacoba de Wolff, tel. 06 - 2008 1466 
 
Redactie:  
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 april 2016. 
 
Kopij uiterlijk woensdag 20 april 2016 a.s. 
vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten april 2016 

 
St Martinusparochie 
Za. 2 april 19.30 uur Wo.Co. S. Boukema 
Di. 5 april 19.00 uur Euch. P. Stiekema 
Zo. 10 april 09.30 uur Euch. P. Stiekema 
Di. 12 april 19.00 uur Euch. P. Stiekema 
Za. 16 april 19.30 uur Wo.Co. T. de Wolff 
Di. 19 april 19.00 uur Euch. P. Stiekema 
Zo. 24 april 09.30 uur Euch. P. Stiekema 
Di. 26 april 19.00 uur Euch. P. Stiekema 
Za. 30 april 19.30 uur Wo.Co. S. Boukema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
3 april 09.30 uur Warstiens dhr. C. Moejes 
10 april 09.30 uur Warten ds. A. Buizer 
17 april 09.30 uur Warstiens ds. G. Bies 
24 april 09.30 uur Warten ds. A. Buizer 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
3 april  10.00 uur zr J. Huizinga,  
  Sneinsbrochje 
10 april 10.00 uur zr B. Bosscha 
17 april 10.00 uur ds. P. Lindeboom 
24 april 10.00 uur ds. H. Klinkvis 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
3 april 09.30 uur ds. J. Paans 
10 april  09.30 uur ds. A. Riepma 
17 april 09.30 uur mevr. F. Wesseling 
24 april 09.30 uur mevr. E. Stellingwerf 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.hoek9@kpnplanet.nl  

 
 

 

 
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. 
 
 

 

 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 
Peuteropvang 
Peuteropvang Ukkepukkeplak 
Info en aanmelding SISA: 088-0350400 
 
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. 
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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 eerste woensdag van 
de maand: 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  
Kiki de Jong: Fysiotherapeut 

Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
 
 
Huisartsenpraktijk Warga, M.R.F. de Groot, 
apotheekhoudend huisarts, Leeuwarderweg 61, 
9005 ND Wergea, tel. 058 - 2551261 
SPOEDNUMMER: 058 - 2551125 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 
12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30uur, alleen 
op afspraak.  
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 
14.00 uur. 
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 
uur. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  
 
Apotheek: 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 17.00 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.  
 
Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen 
10.00 uur – 11.00 uur op 058 - 2550834 
 
 
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur (op woensdag 
tot 17.45 uur) 

 herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, 

naam en dosering herhaalmedicatie, keuze 

bezorgen of halen.  

 Herhaalreceptenlijn: 058-2550625 

 
Bezorgen medicatie: 
Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en 
Warten.  
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Intakeformulier 
verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de 
website.  
 
Avond-, nacht en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL” voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend.  

17 

http://www.leeuwarden.nl/
mailto:riahobert@mienskipssoarch.nl
mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/



