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Op de jeu de boulesbaan hadden de commissie van de klootschietvereniging “hy leit sa lekker yn’e hân” een 
jeu de boulestoernooi georganiseerd. De prijzen waren hier voor Lydia Kooistra en Hettie Hettinga die in een 

zinderende finale, het op voorhand toch door een ieder als favoriet aangemerkte duo, Sieb en Ypie Kerkstra 
nipt wisten te verslaan. In de verliezersronde versloegen Frans Slaterus en Klazien Hofman Tom Kamsma en 
Anneke Fridsma. Zij keerden met prachtige prijzen tevreden huiswaarts.     

 
Vanaf 19 uur kon er een puzzeltocht worden gedaan die een ieder op plekken deed belanden waar velen noch 
nooit waren geweest. De puzzeltocht was wat interactiever gemaakt en de publieke belangstelling overtrof de 

verwachtingen van een ieder. Hierdoor waren er wat wachtrijen bij de diverse punten die het interactief 
maakten, maar aangezien niemand haast had was dit geen enkel probleem. Dubbele agenda van deze 
puzzeltocht was een nieuwe naam voor het Skoalfeest hoewel ik twijfel of deze naam ooit uit de volksmond zal 
verdwijnen. Uit de inzenders werden de volgende personen aangemerkt als prijswinnaars: Lianne Terpstra en 
Floris Sinnema bij de kindervariant en Marijke Wijbrandi en Hans Sinnema bij de volwassenen.  
 
Na de puzzeltocht werd een oude traditie in ere hersteld, een gezellige zit in het maison de la village oftewel it 

doarpshûs. De heren van de Hitsingers, een nieuw duo waarvan de ene helft ooit de andere helft was van Die 
Twa, hadden de wind er flink onder. Het was een feest zoals het gevierd hoort te worden, bijna alle 
leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd, leuke aanstekelijke muziek en een bijna volle zaal. Wel was het 
jammer dat er, om uiteenlopende redenen, toch nog een flink aantal Wergeasters misten die hun strepen in het 
Wergeaster uitgaansleven ruimschoots hebben verdiend. Het ontbreken van deze mensen stond zoals eerder 
gezegd een prachtige avond in het doarpshùs gelukkig niet in de weg.  
 

Op de zondag kon er op diverse plekken nog worden gepuzzeld, grote trekpleister is dan natuurlijk altijd het 
naburige Warstiens. Onder het genot van een versnapering, al dan niet alcoholisch, en een najaarszonnetje kon 
er een laagdrempelige puzzeltocht worden gedaan. De afsluiter vond plaats in de Bidler, die gelukkig door veel 
mensen nog werd gevonden.   
 
Terugkijkend kan ik alleen maar concluderen dat de commissie met deze nieuwe opzet het juiste format te 

pakken heeft. Een dorpsfeest wat gevierd wordt door het gehele dorp, jong en oud, zoals het hoort. Uiteraard 
moet er hier en daar nog wel worden geschaafd, maar dat komt wel goed! Als iedereen zich houdt aan de 
afspraken, ongeschreven wetten en dat dit weekend bij iedereen in de agenda’s wordt afgeblokt dan ben ik 
ervan overtuigd dat de commissie met dit format goud in handen heeft.   
 
Emiel     
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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 



 

Puzeltocht Warstiens 
 
It wurdt hast in tradysje om op de sneins fan it 
Skoalfeest te puzeljen yn Warstiens. It wie prachtich 
waar en der wiene in soad minsken op paad. Efkes 

puzelje of gesellich sitte op it nij bestrate plein foar de 
tsjerke.  
 
It tema fan de puzeltocht wie dit jier “Karton”. Der 
binne 113 formulieren ynlevere en dêrfan wiene fiif 
mei ien fout. Nei lotsjen is der as winner útkaam 
Janny Velde. By de bern is de winner wurden Famke 

Sinnema, sy hie tsien fragen goed. Sy hawwe sneins 
yn de Bidler in tydskriftbon krigen.  
 
We sjogge jim graach oer twa jier wer yn Warstiens, 
of earder fansels! 
 
PB Warstiens  

 
We ha de fragen en derby de antwurden hjirûnder 
noch efkes opnommen. 

 
Vraag 1. 
Vul in: Karton is …………. bestaande uit meerdere 

lagen. Antwoord: papier 
 
Vraag 2. 
Het woord papier kom van de Cyperus papyrus, een 
cypergrassoort. Waar groeit dit product? 
Antwoord: Egypte 
 

Vraag 3. 
Karton dient vaak als verpakkingsmateriaal om 
goederen te beschermen. Noem 2 soorten 
verpakkingsmateriaal. 
Antwoord: schoenendoos, verhuisdoos enz. Of 
piepschuim, bubbeltjesplastic enz.  
 

Vraag 4. 
Van welk restproduct wordt het strokarton gemaakt? 
Antwoord: Stro 
 
Vraag 5. 
In Nederland nieuw gemaakt karton bestaat voor ruim 

…..% uit oudpapier. 
Antwoord: 80% 
 
Vraag 6. 
Dankzij papierrecycling wordt elke boom …… keer 
gebruikt. 
Antwoord: 7 

 
Vraag 7.  
Nederland staat met 85% papierrecycling op de …… 
plaats in Europa.  

Antwoord: Derde 
 
Vraag 8. 

Wat mag wel bij het oud papier? Geef 3 antwoorden.  
Antwoord: papier zonder plastic, tijdschriften, 
folders/brochures enz.  
 
 
 

 

 

Vraag 9. 
De kringloop van papier.  
Zet ze letters A t/m F in de goede volgorde. 

A. Papierverzamelaar. 

B. Drukwerk 
C. Verpakkingsfabriek of drukkerij 
D. Papierfabriek 

E. Papier container 
F. Papier sorteerbedrijf  

Antwoord: E, A, F, D, C, B 
 
Vraag 10. 
Hoe wordt papier wit gemaakt? 

Antwoord: Bleken 
 
Vraag 11. 
Noem 3 typen karton. 
Antwoord: massiefkarton, vouwkarton, 
turfkarton, golfkarton, strokarton 
 

Vraag 12. 

Welk dier maakt zijn nest van een soort karton? 
Antwoord: Wesp 
 
Vraag 13. 
Hoeveel rollen wc-papier gebruikt een gemiddeld 
Nederlands huishouden per jaar? 

Antwoord: 115 
 
 

 
 
Maak je sterk 

tegen MS 
Collectanten 
gezocht! 
 
 
Van 21 t/m 26 

november organiseert het Nationaal MS Fonds de 

landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er 
weer duizenden collectanten met een collectebus 
langs de deur om geld in te zamelen voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog 
veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS 
veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. 
 

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten 
voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen 
subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties 
en giften. Door de collecte kunnen we ons werk 
blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken 
om MS te genezen. 

 
Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, 

zijn we op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 
2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren 
en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de 

slag als collecte-coördinator. 
 
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer 
informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons 
sterk tegen MS!  
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Wie wil Wergea mobieler maken met 
meerijdienst Samobiel? 
 

Wat is Samobiel? 
Samobiel is een ‘meerijdienst’ voor dorpsgenoten. Het 
openbaar vervoer in Wergea is beperkt. Door met 
elkaar mee te rijden vergroten we toch de mobiliteit 
in het dorp. Samobiel brengt vraag en aanbod van 
autoritten van en naar Wergea bij elkaar. Het biedt 
een website waar je als chauffeur autoritten kunt 

aanmelden die je toch al maakt, en waar je als 
passagier een rit kunt aanvragen als je graag wilt 
meerijden met iemand.  
Iedereen kan er gebruik van maken: jong en oud, 
voor boodschappen, school, sociaal, sport, uitgaan, 

doktersbezoek of wat dan ook. 

 
Lijkt dit je wat voor Wergea? Word 
ambassadeur! 
We zijn op zoek naar mensen die zo’n meerijdienst 
wel zien zitten in Wergea en dit samen met de 
mensen van Samobiel willen opzetten.  
Vind jij het belangrijk dat jij en je dorpsgenoten 

eenvoudig kunnen reizen naar bestemmingen in de 
omgeving? Lever je graag een bijdrage aan de 
leefbaarheid in je dorp voor jong en oud? Word dan 
ambassadeur in Wergea.  
 
Als ambassadeur: 
 Maak je Samobiel bekend bij dorpsgenoten op 

manieren die bij jou passen, van een praatje op 
straat tot een post op Facebook. 

 Organiseer je samen met de mensen van 
Samobiel een bijeenkomst waar het hele dorp zich 
laten informeren en kan meedenken over 
eventuele routes en haltes. 

 Bij voldoende belangstelling werk je samen met 
de mensen van Samobiel aan het lanceren van de 
meerijdienst in Wergea.  

 
 
 
 

Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Samobiel 

heeft flyers, stickers, posters, standaard-
persberichten, standaard draaiboeken etc. Ook krijg 
je ondersteuning door een medewerker van Samobiel. 
Het proces om Samobiel te lanceren in een dorp duurt 

ongeveer vier maanden. Daarna redt het zich 
grotendeels vanzelf.  
 

Interesse? Neem contact op met  
Pleatslik Belang Wergea, pleatslikbelang@wergea.com 
 
Meer informatie? Kijk op www.samobiel.nl 
 
 

 
 
 

 
 
Met trots presenteren wij vanaf 6 oktober 2016 

Slagerij Harmke Anema! Wij zijn op deze dag vanaf 
08.30 uur open. Met leuke aanbiedingen! 
 
Met ruim 30 jaar ervaring in het slagersvak is Harmke 
Anema niet een onbekende in het vak. Maar een 
eigen slagerij onder eigen naam was de afgelopen 
jaren de wens van Harmke. En vanaf 6 oktober is het 

zover! Dan opent ze haar eigen slagerij in Wergea. 
Een moderne, sfeervolle slagerij met alles erop en 
eraan. 

 
Slagerij Harmke Anema wordt een ambachtelijk 
slagersbedrijf dat gespecialiseerd wordt in het leveren 

van vlees in al zijn facetten.  
Of het nu gaat om een heerlijk stukje kwaliteitsvlees, 
een lekkere gemakkelijke kant & klare maaltijd, 
heerlijke grillproducten, smaakvolle salades, complete 
barbecue of de lekkerste vleeswaren, bij Slagerij 
Harmke Anema kunt u terecht! 
 

Woensdagavond 5 oktober a.s. bent u van harte 
uitgenodigd voor het Open Huis van 19.00 – 21.00 
uur! 
 
Wij wensen u smakelijk eten en graag tot ziens in 
Slagerij Harmke Anema! 
 

Nieuwe Hoek 1 
(058) 255 13 33 
 
 
 
 

  

Nieuws van 

Pleatslik Belang Wergea 

Jeften 

 

Jild kin men alle kanten mei út 

 

€     25,00: J.K. eo 
€   400,00: E.W. 
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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) 
 
 



 

  

 
 

De Twamêster in de Havensbank 

 
Vanaf vandaag zullen wij u regelmatig informeren over het reilen en zeilen van onze Twamêster. We beginnen met 
het team, de Vreedzame school en het prachtige plan ‘De Oase yn Wergea’. 
 
Het team van De Twamêster 

 
 

Voorste rij, van links naar rechts: 

Meester Jan Dijkstra (groep 3), Juf Marjan Nooijens (intern begeleider), juf Wies van der 
Meer (groep 1/2A), juf Marijke Boersma (groep 7/8) , juf Fokje Meinders (groep 1/2B), juf 

Kirsten van Stralendorff (groep 4/5), juf Daniëlle Romviel (onderwijsassistent), juf Aline 
Veldman (stagiaire), juf Machteld Visser (groep 1/2 A), juf Clary van der Bijl (groep 3). 

Achterste rij, van links naar rechts: 

Juf Els van der Heide (HVO), Juf Janke Sietsma (directeur), juf Geartsje Mink (groep 1/2A), 
juf Anne Kolkman (groep 5/6), Jannie Veenstra (interieurverzorgster), meester Sjack Bouma 
(groep 7/8, 6/7 en 4/5), meester Coen Berends (watermeester van Watercampus Wetsus). 

 
Yvonne Ferwerda (directie-assistent), Alice Buizer (GVO), Hans Oosterhoff (muziekmeester) 
en Reina Visser (cultuurcoach van Kunstkade) ontbreken op de foto. 
 

De Twamêster is een Vreedzame school 

 
It takes a village to raise a child 
It takes a village to raise a child (Kinderen opvoeden doe je als ouders niet alleen, 
maar met je omgeving) is een uitspraak van Hillary Clinton. 
Om deze belangrijke taak zo goed mogelijk te kunnen verrichten heeft De Twamêster 

twee jaar geleden gekozen om een Vreedzame school te worden. Het programma van 

de Vreedzame school draagt bij aan een positief sociaal klimaat op school en in de 
omgeving en de vorming van actieve betrok- ken burgers. Hierbij betrekken we de 
ouders aan de hand van ouderavonden, projecten en nieuwsbrieven. 
 
Ook krijgen de jongste kinderen bij ieder thema een kletskaart mee. 
Aan de hand van de kletskaart kunnen de kinderen thuis vertellen wat ze leren op 

school. 
 
In juli 2016 heeft de Twamêster met succes het certificaat behaald. 
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De Vreedzame School 

Blok 1: ‘Wij horen bij elkaar’. 
Het eerste blok gaat over ‘Wij horen bij elkaar’. Alle groepen werken tijdens dit thema aan groepsvorming. 
We noemen deze periode‘De gouden weken’. Om de kinderen zo goed mogelijk te leren kennen en 

goed af te stemmen, hebben er ‘Gouden gesprekken’ plaatsgevonden met de ouders. De ouders hebben 

verteld over hun kind, zodat de leerkracht zo goed mogelijk de verbinding met de thuissituatie kan maken. 
Dit wordt als erg waardevol ervaren! 
 
In juli 2016 is de Twamêster officieel een Vreedzame school geworden. Een deskundige van de 

organisatie van de Vreedzame school heeft vastgesteld dat de leerkrachten het programma goed hebben 
geïmplementeerd en dat de kinderen sociaal en betrokken met elkaar omgaan. 
Er heerst een fijn pedagogisch klimaat in de school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Oase yn Wergea 

De leerlingen zitten nu twee jaar in de nieuwe Twamêster. Een prachtig kleurrijk schoolgebouw met een 
ruime groene omgeving. Om de omgeving van de school zodanig in te richten dat het voor de school en het 
dorp een onvergetelijke plaats zal worden, is er een schoolpleincommissie opgericht waarin de gemeente 
Leeuwarden, het personeel van de Twamêster, Pleatslik Belang Wergea, ouders, dorpsbewoners en Hein 
Sinnema, de plaatselijke hovenier, zijn vertegenwoordigd. Landschapsarchitect Henk Pleiter heeft een 
passend ontwerp gemaakt waarin de drie elementen: Sport & Spel, Natuur & Techniek en Kunst & Cultuur 
bijeengebracht zijn. De omwonenden zijn twee keer uitgenodigd en zijn ingelicht over de plannen. Zij 

hebben hun wensen kenbaar gemaakt en hierop hebben de gemeente Leeuwarden en de architect passende 
maatregelen genomen. 

 

Jan Piet de Boer heeft een prachtig projectplan gemaakt waarmee vervolgens de subsidies zijn 
aangevraagd. 

Dit projectplan is te vinden op onze website: www.detwamester.nl. 
Gemeente Leeuwarden heeft €50.000 geschonken, it Iepen Mienskipsfûns heeft €20.000 toegezegd, 
Woning- bouwvereniging Elkien €5000, de sponsorlopen van de afgelopen jaren hebben €7000 
bijeengebracht. Ook de RABO- bank heeft €3500,- geschonken. 
 

De RABO-bank nodigde de Twamêster uit om de cheque in ontvangst te nemen. Drie leerlingen: Lotte 

Donderwin- kel, Fenna Flapper en Sascha de Bruin hebben voor alle genodigden een presentatie gegeven 
over ‘de Oase yn Wergea’ en mochten vervolgens de cheque in ontvangst nemen. Ze kregen een dik 
applaus! 
 
Een mooie opsteker voor de Twamêster en voor Wergea! 
 

 Thirza (groep 8) vertelt over blok 1 

Wij hebben op school de Vreedzame school om bijvoorbeeld 

conflicten op te lossen en te leren voor jezelf en anderen op  

te komen. Om het in orde te houden in de klas hebben we 

een kaart en daar staat op hoe wij het willen in onze klas. 

Hier komen een paar: 

o Niet pesten – Voor jezelf opkomen – Geen ruzie 

o Respect – Elkaar helpen – Niemand buitensluiten 

 

 

 
Sascha, Lotte, Fenna en juf 
Geartsje 

 
Fenna, Lotte, Sascha met de 
dames van de Rabobank 
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We hebben nu nog €18.000 nodig. 
Er lopen nog een aantal subsidieaanvragen. Het plan is om na 

de herfstvakantie van start te gaan met de aanleg. 
 
 

In de tuin worden verschillende speeltoestellen geplaatst zoals 
een klimrek, een duikelrek en een evenwichtsbalk over het water. 
Ook wordt er een wandelpaadje aangelegd zodat omwonenden door 
de tuin kunnen wandelen en op de meidenbank even van de 
kinderen en de tuin kunnen genieten. 

 

De Oase yn Wergea! 
 

 
De tuin wordt aangeplant met veel bloeiende planten en struiken 

 
Het amfitheater voor 
toneel, muziek en 
openluchtlokaal 

 
Het voetbalveldje, een sport en 

spelplein voor volleybal, 

basketbal enz. 

 

 
De warmtemuur om te  chillen 

 
De waterpartij en het 

wandelpad. 

 

 
De Gaudibank (de meidenbank) 

 
Collecte KWF Kankerbestrijding 2016  

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft  € 1018,28 opgebracht.  Met het geld dat de collectanten hebben 
opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven. Tachtig procent van de opbrengsten wordt besteed aan onafhankelijk onderzoek. KWF Kankerbestrijding 

krijgt daarvoor geen subsidie van de overheid. 
 
Samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers voeren wij de strijd tegen kanker. Ondanks 

de resultaten hebben wij nog een lange weg te gaan, want helaas overlijden er nog jaarlijks 38.000 mensen aan 
kanker. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. Maar zonder geld geen onderzoek!  
 
De KWF-afdeling Wergea dankt iedereen hartelijk voor zijn of haar bijdrage.  

Maria de Geest en Gé Strampel  
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September 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

 
 
Bêste minsken,  
 
Oan alles komt in ein. Ek oan in prachtich 

Skoalfeestwykein. 
 
Wy, as Skoalfeestkommisje, binne dik tefreden mei 
hoe’t it wykein ferrûn is. 
 
Twa jier ferlyn, nei Skoalfeest 2014 stiene we foar de 
útdaging om mei in nije kommisje bûten skoalle it 

Skoalfeest wer nij libben yn te blazen. Earst mei in 
‘Denktank’, brainstoarmje oer hoe’t it oars koe en 

dêrnei fanôf septimber foarich jier mei de 
Skoalfeestkommisje sa as hjir no stiet. 
 
Grutste feroaring is wol de ferskowing fan de optocht 
nei de freedtejûn. Dat ha we dien om foar de sneon 

mear romte te meitsjen foar aktiviteiten foar jong en 
âld. Ek de begelieding by de optocht troch minsken út 
de ferskate buurten en juryleden út de buurten wiene 
dit jier nij. 
 
Us missie wie om alle bern oan de optocht meidwaan 

te litten. Dat is aardich slagge. En wat wie it in moaie 
optocht! Komplimenten foar de buurten dy’t it sa goed 
oppakt ha. Net allinich de optocht mar ek it op tiid 
fersieren fan de buurten en de meiwurking om 
juryleden en begelieders en envelopophellers te 
regeljen. 

 

Fijn dat der safolle bern by de foarstelling fan PoppaP 
wiene en in grôtfolle Bidler by de Dûns demonstraasje 
en workshop fan de Dance Company. Fijn dat we mei 
help fan de KKW dat organisearje koene. De opkomst 
foar de jeugd yn de jeugdsoos hie better kind mar 
degenen dy’t der wiene ha in gesellige middei hân. 
Dank oan de jeugdsoos. 

 
Op it reade plein wie it gesellich mei de jeu de boules 
kompetysje, goed organisearre troch de 
kloatsjitfereniging. En de merkekommisje hie mei it 
spikerbroekhingjen en sjitte op de Dikke Dame dêr ek 
in gaadlik publyk. 

 
De opkomst by de puzeltocht wie boppe ferwachting! 
Wat in minsken en wat in prachtige tocht. De 

puzelkommisje dy’t it organisearre hat tige tank! Se 
hiene mear as 30 minsken foar har yn it spier! 
We bin tige nijsgjirrich as der ek in moaie nije namme 
foar it Skoalfeest útrôle is… 

 
En nei ôfrin fan de puzeltocht wie it tige gesellich yn it 
Doarpshûs. Douwe en Roelie kamen hannen tekoart. 
Snein noch wer in moaie dei mei in soad minsken lâns 
de puzeltochten yn de Marren, Domwier en Warstiens. 
De priisútrikking dêrfan wie in de Bidler by it einfeest. 

Dank ek oan it Bidlerbestjoer. Dit plak wie wat it 

senuwsintrum fan it feest. Opfang fan begelieders 
optocht, juryleden, korpsen,  ensfh. 
 
No’t we toch oan it bedanken binne: yn it foarjier ha 

in soad jongelui ús holpen mei it rûnbringen fan de 
enveloppen foar de bijdrage oan dit feest. Ek in 
bedankje foar de keatsferiening foar it útlienen fan de 

banken. De Twamêster foar it organisearjen fan de 
bernespultsjes, it brûken as fergaderlokaasje en it 
kopiearen. Reinder de Jong foar hand en 
spandiensten, Ben en Henk as ferkearsregelaars, de 
Kriich, Malletband en Wodkapel foar de muzikale 
ûndersteuning by de optocht,firma Meinderts foar de 

parasols, Emiel Sinnema foar de shirts, hesjes ensfh., 
Jolande Mollink foar it it nije logo en de flyer, de 
minsken dy’t de jeu de boulesbaan opknapt ha 
en………………… 
 
Gefaarlik om nammen te neamen, wat oei je ferjitte 
miskien ien as in pear. Sorry.  

 

Dêrom wol ik ôfslute mei elkenien te betankjen dy’t, 
op hokker wize ek, meiholpen hat om fan dit 
Skoalfeest wer in prachtich feest foar it doarp te 
meitsjen. 
 
Oer twa jier mar wer! 

 
De Skoalfeestkommisje: 
Piet Roersma, Geart Nauta, Richard de Haan, Lútsje 
Engelsma, Sietie Sinnema, Annie Boermans, Fokje 
Meinderts 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

Muzyk@4:00PM, of anders gezegd: 
Live Music in ‘Us Doarpshûs’ 

Een enigszins raadselachtige benaming, dat zeker, 
maar deze stond wel garant voor een middag muziek 

van de bovenste plank. Plaats van handeling: Us 
Doarpshûs op zondagmiddag 11 september vanaf 4 
uur. 
 

Wergea is en blijft een dorp van muzikanten en 
zangers, gelukkig maar. Het leven zonder af en toe 
een muzikale injectie zou zich troosteloos en 
moedeloos voortslepen, elke dag zou dan als een 
torenhoge opgave worden ervaren. 
 
De pakweg 13 Wergeasters en voormalige dorps-

genoten bleken gelukkig uit een ander hout gesneden. 
Het enthousiasme, de ‘spielfreude’ spatte er vanaf, 
maar misschien minstens zo belangrijk was het 
kwalitatieve aspect dat onverminderd hoog lag, 3 
uren lang. De vocalisten Christina de Boer, Berber de 
Boer en Jetze Koster toonden zich schier 

onvermoeibaar, het was genieten geblazen van hun 

fraaie zangkwaliteiten. Maar vlak de instrumentale 
nummers toch vooral niet uit. De blazers Sieb 
Kerkstra (tb), Willem Pen (sax) en Evert Bossema (tp) 
onderhielden een fraaie sound en vergastten ons bij 
tijd en wijle op fantasierijk solowerk. 
 

De beide toetsenisten Gerrit Hager en Jan Tijsma 
werkten zich bijkans in het zweet hunner aanschijns 
ter ondersteuning van een en ander, tezamen met het 
fraaie, ritmische gitaarspel van Jasper Tijsma die af 
en toe vol bewondering werd gade geslagen door 
zoon Jens. Een ritmesectie is niet compleet zonder de 
(contra) bas. Het was Rick Heida die zich deze middag 

over voornoemd instrument ontfermde. Zijn fraaie 
sturende, stuwende spel droeg in hoge mate bij tot de 
homogeniteit van de band. Drummer André 

Valkenburg spaarde zijn krachten niet en voerde het 
orkest aan tot ongekende hoogten. 
 
De setlist vermeldde om en nabij de 20 nummers, 

waaronder enige ‘foute’* composities uit de jaren ’90. 
Deze kwalificatie komt van de organisatie zelf en kunt 
u mij niet euvel duiden. Overigens, met die aan-
duiding ‘foute’* viel het allemaal best mee. De uit-
voering was kwalitatief hoogstaand, de band werd 
niet weg gefloten door het kritische publiek. Enkele 

nummers van de Blues Brothers en het mooie ‘Keep 
On Growing’ uit het openluchtspel ‘De Suvering’ 
maakten eveneens deel uit van het veelzijdige 
repertoire. 
 
En dan zet Rick Heida zijn basgitaar terzijde, wandelt 
naar de microfoon en zingt op onbevangen, welhaast 

vertederende wijze met jongensstem ‘Heart of Gold’, 
een nummer van de thans 70-jarige Neil Young uit 
zijn jongelingsjaren.. Ook de instrumentale passages 
op mondharmonica neemt Rick voor z’n rekening. Een 
veelzijdig talent, dit jongmens. Maar vergeet ook de 
inbreng van Klaas Wijbrandi niet. 
 

Begeesterd en muzikaal verantwoord begeleidt hij op 
gitaar zijn muzikale vriend en bandgenoot van 
‘Hotstop’, een ensemble dat in Wergea en verre 
omtrek furore maakt. 

De hartstochtelijk afgedwongen toegift wordt al even 

geïnspireerd door beide heren naar voren gebracht. 
Het is een waardige afsluiter van deze gedenk-
waardige, muzikale middag. 
 

De organisatie, Gerrit Hager, Frans Slaterus, Sieb en 
Ypie Kerkstra en Jan en Rimmy Tijsma, in samen-
werking met ‘Us Doarpshûs’, kan de borst maar 

natmaken. Luid klonk na afloop de roep om meer van 
dit soort middagen. En schrijver dezes kan dit 
verlangen alleen maar onderstrepen. 
 
Wiebe Sinnema (met dank aan Sieb Kerkstra voor 
enige aanvullende informatie.) 

PS: De aanduiding ‘foute’ heeft in muziekkringen niet 
die betekenis die men er normaal gesproken aan 
geeft. Het betreft hier geen composities die 

onwelgevallige regimes verheerlijken of 
tekstschrijvers die op een of andere manier in de fout 
zijn gegaan. Een voorbeeld: De band ‘Chicago’ was 
indertijd voor de fijnproevers het summum van 

musiceren. Een argeloos persoon, die zich dan liet 
ontvallen dat hij liever luisterde naar de ‘Bee Gees’ of 

de ‘Selvera’s, werd als fout bestempeld en zijn 
muziekkeuze ook. In de praktijk had deze opvatting 
geen enkele invloed, men bleef de beste vrienden en 
vriendinnen. 
 
 

Hoi soosmaten,   

 
Yes! De soos is wer iepen! 
Wy binne fan’t simmer as 
bestjoer wer drok oan ‘e 
gong west om de soos wer 

op te knappen en klear te 
stomen foar it nije seizoen. Sa hawwe wy bygelyks in 
hiele nije flier yn it bierhok! Yeah!  

 
En sa ha wy us earste temawykein ek alwer hân. It 
wykein fan 23, 24 en 25 septimber hiene wy ús 
iepeningswykein! Mei freed Sytse Haima, sneon DJ 

Dania Crespo en sneins Kleintje Sunshine. Topfeest!  
 
Yn it foarige stikje ha wy Sytse Wassenaar al as nij lid 
fan it bestjoer ferwolkomme. No hawwe wy noch twa 
kanjers tafoegd oan it besjoer yn de foarm fan 
Johannes Mulder en Rixt Sinnema. Wolkom!  

 
What’s next?  
Op 14, 15 en 16 oktober ha wy ús jierlikse après-ski 
wykein. De pullen komme fan souder en de soos komt 
wer fol mei biertafels. It belooft wer in prachtich 
wykein te wurden!   
 

Dêrneist hawwe wy op snein 30 oktober it duo ‘Into 
the Ark’ yn de soos te spyljen. Sy komme hielendal út 
Skotlân en hawwe al ris earder yn ‘e soos spile, en dat 
wie seker in sukses!   
 
Net ferjitte, elke freed, sneon iepen fanôf 20.00 oere 
en sneins fanôf 15.00 oere. Kom gerêst ris del! Ek as 

der gjin temafeesten binne ha wy ’t bier en it fris kâld 
stean.  

 
See you @ szdrnzll, It SZDRNZLL bestjoer 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

Stichting Wurkgroep 

Werregea Ald – 
Wergea Nij 
 

KALINDER 2017 
 
De Wurkgroep hat wer in nije 

kalinder makke foar takom 
jier, 2017. Wy ha dizze kear yn ús argyf socht nei 
nijsgjirrige plaatsjes yn ús doarpen passend by de 
moannen fan it jier. De kalinder is dizze kear wer yn 
swart-wyt. 
 

Op freed 7 oktober jûns tusken 18.00 en 20.00 oere 
komme wy mei de kalinders by de doarren lâns en 
biede se jimme te keap oan foar de priis fan 
€ 6,00 it stik.  
 
Wy hoopje dat wy jimme thús treffe en dat wy ien of 
mear kalinders by jimme kwyt kinne. It binne hiele 

aardige kalinders om sels te hawwen, mar se kinne ek 

poerbêst wei jûn wurde as Sinteklaas-, Kryst- of 
jierdeikadootsje. 
 
Oant sjen op freed 7 oktober! 
 
Rinze Visser, skriuwer fan de wurkgroep WAWN 

  

Klein chemisch afval in Wergea 

 
De route: 
 

Straat Aankomst Vertrek 

Narderherne bij nr 2 09.00 09.15 

De Terp – hoek Kleine Buren 09.15 09.30 

Nieuwe Leeuwarderweg bij plantsoen 09.30 09.45 

Leeuwarderweg bij nr 34 09.45 10.00 

Gele Eker bij nr 1 (kerk) 10.00 10.15 

Nieuweweg – hoek Gele Eker 10.15 10.30 

De Weinmakker bij nr 24 10.30 10.45 

Dominee de Stoppelaarstrjitte bij nr 2 10.45 11.00 

De Skûtmakker – hoek Turfskipper 11.00 11.15 

De Skuorre bij nr 4 11.15 11.30 

Nieuwoldstrjitte bij nr 1 11.30 11.45 

Fricoweg op hoek Kerkbuurt 11.45 12.00 

 

Nieuws van de Katholieke Vrouwenvereniging Wergea-Warten 

 
Woensdag 5 oktober komen wij voor de tweede maal dit seizoen in ‘Us Doarpshûs’ bijeen voor een 

leerzame en gezellige avond. Deze keer starten wij om 20.00 uur. Onze speciale gast is de heer 

Meiering uit Wijnaldum die ons gaat vertellen over zijn interessante reis naar Rusland. Hij heeft 
gedurende deze reis prachtige dia’s gemaakt, die hij tijdens zijn verhaal zal vertonen. 
 
Iedereen is welkom! 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaresse: 
Baukje van Wieren, telefoon: 058-2552375. 

 
Het bestuur 
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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 



 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Eind september, de zomer is weer 
voorbij en dus ook het keatsseizoen 
is weer afgelopen. Dit jaar hebben 
we veel leuke partijen gehad. 4 
ledenpartijen voor de jeugd, KNKB 
welpen, fedratiepartij voor de 
jeugd, een regiowedstrijd voor de 

jeugd, 2 ledenpartijen voor de 
senioren, de “nieuwe” Merkepartij en de hoofdklasse 
KNKB Dames.  

Die laatste partij was nieuw. Omdat we dit jaar tijdens 

de merke de zachte bal partij hebben georganiseerd, 

was er geen ruimte meer voor de eerste klasse heren 
partij. De KNKB heeft ons de dames Hoofdklasse 
hiervoor teruggegeven. We hebben veel positieve 
feedback van de dames gekregen, dus wij als 

organisatie gaan hier de komende jaren graag mee 
door. De Merkepartij was ook nieuw, hier is genoeg 
over geschreven, maar ook hier veel positieve 
geluiden over gehoord. Er komt nog een officiele 
evaluatie met de betrokkenen, maar ook deze partij 
zal zeker vervolg krijgen in de toekomst.  

In tegenstelling tot de merkepartij was de opkomst bij 
de ledenpartijen voor senioren wat minder groot. Dit 
vinden wij als bestuur werg jammer. De sponsoren bij 

deze partijen (De rijdende winkel en Bakkerij De 
Boer) stellen ieder jaar heerlijke prijzen beschikbaar! 
Het zou voor hen ook leuk zijn als er met veel meer 

mensen gestreden wordt om zo'n lekkere prijs! Als er 
mensen zijn die ideeën hebben over hoe dit anders 
zou kunnen, dan horen we dit graag. Ook bij het 

competitiekeatsen op dinsdagavond was de opkomst 
niet erg hoog. Iedere week was er wel een vaste kern 
te vinden op het veld, maar dat waren dit jaar alleen 
maar heren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks dat, zijn er toch 2 winnaars 
uitgekomen. Deze heren ontvingen een 
Wergea OereinBon.  

1e prijs: Daniël van Dalen 
2e prijs: André Terpstra 

De jeugd heeft afgelopen seizoen leuk gekeatst. Bij 
alle partijen was er een leuke opkomst. Mooi om te 
zien hoe de kinderen groeien in hun spel. 1 partij is 
vanwege de regen op het allerlaatste moment alsnog 
een week verplaatst.  

Wij als bestuur hadden besloten om de wedstrijd wel 
door te laten gaan, maar eenmaal op het veld kwam 
de regen met bakken uit de hemel. Jammer maar 
helaas. De week erna, is de wedstrijd ingehaald met 
beter weer.  

We hebben dit seizoen meerdere oproepen gedaan 

voor versterking van het bestuur. Dit omdat er 3 
bestuursleden stoppen. We zijn inmiddels met een 
aantal personen in gesprek over een zitting in het 
bestuur en het overnemen van taken die vrij komen. 
Hier zijn we erg blij mee. Op dit moment zijn we nog 
wel op zoek naar iemand die het financiele gedeelte 

op zich wil nemen. Het is hierbij niet noodzakelijk om 
bij alle wedstrijden aanwezig te zijn. Lijkt dit je wat? 
Neem dan even contact met het bestuur op. Op die 
manier kunnen we de winter gebruiken om iedereen 
in te werken en een goede overdracht te realiseren.  

Het bestuur 

 

  

 

Nieuws van Big Band TwoTowersCollective 
 
Zaterdag 29 oktober openbare repetitie  
Ter afsluiting van ons studieweekend nodigen wij u van harte uit om ons 

mini-optreden bij te wonen op zaterdag 29 oktober vanaf 16:00 uur in Us 
Doarpshûs. 

 
Onze big band staat dit weekend onder leiding van Libbe Oosterman en 
gast-dirigent Rob Spelberg (trombonist en arrangeur). 
 
Vacatures 
We hebben twee vacatures open staan, wellicht schuilt er nog een pianist 

en trombonist in Wergea en omstreken die het leuk lijkt in onze big band 
te spelen. 
 
Voor info 058-2552923 / s.kerkstra@wergea.com 
 
Graag tot ziens op 29 oktober! 
 

Big Band TwoTowersCollective 
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Verenigingskampioenschap zeilen 

 
Ook dit jaar heeft de WWS weer meegedaan aan de 
verenigingscompetitie. De watersportverenigingen uit 

de noordelijke provincies zeilen tegen elkaar in 

teamverband. Een team bestaat uit drie boten. Er zijn 
verschillende divisies en na vorig jaar gepromoveerd 
te zijn zeilden we dit jaar in de eerste divisie. 
Gedurende het voorjaar zijn er op vijf avonden 9 
wedstrijden gevaren. We werden drie keer eerste, vier 
keer tweede en twee keer derde. Daarmee stonden 
we net boven WSH Heeg. 

 
De afsluiting wordt elk jaar in Heeg gevaren. Alle 
divisies komen dan bij elkaar zodat er 60 boten op het 
water zijn. Om te winnen moesten we Heeg achter 
ons zien te houden, dus het beloofde een spannende 
avond te worden. Helaas was het windstil en kon er 
niet gezeild worden. Het kampioenschap was daarmee 

automatisch voor de WWS. Goed gedaan team, 
gefeliciteerd! 
 

Zeilcommissie WWS 
 

 

 
 

 

 

Burendag in Us Doarpshûs 
 
Op 23 september kwamen Maria de Geest en Gé 
Strampel al voor 9 uur op hun fietsjes aan rijden bij 
het dorpshuis. Ze hadden van alles bij zich om de 

tafels voor de High Tea van Burendag voor de 
vrijwilligers van de Nifelsouder, de leden van de Soos 
en de buren feestelijk te versieren. Gele pompoenen 
in allerlei soorten en maten, hop, oranje 
lampionnetjes, courgettes en zelfs zie ik peertjes en 
kleine appeltjes her en der. Iets later komen Albert de 
Boer en Annigje de Boer binnen met tassen vol 

lekkernijen. Betty Langhout ( ook vrijwilliger bij de 
Soos) had de thee en koffie keurig op tijd klaar. Om 3 
uur kon Rimmy het  “ bal” openen.  
 
In Nederland zijn 4661 activiteiten aangemeld voor 
Burendag. Burendag is altijd in het vierde weekend 
van september. Het is een dag waarop je gezellig 

samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en de buurt. De activiteiten variëren van 
een bingo tot het opruimen van een buurt tot het 

gezamenlijk aanleggen van een tuin of het opknappen 
van een speeltuin. De werkgroep Filmkafé Bagdad ( 
met als afgevaardigden Rimmy, Margriet en Albert) 

hebben nu voor het vierde jaar op rij Burendag in Us 
Doarpshûs georganiseerd. We wilden dit jaar de leden 
van de Soos, de vrijwilligers van de Nifelsouder en de 
buurt eens lekker in het zonnetje zetten met een High 
Tea. En zo te horen aan de reacties van de bezoekers 
is dat gelukt. Door de spontane medewerking van alle 
vrijwilligers is het eigenlijk een Burendag voor 

vrijwilligers door vrijwilligers geworden.  
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Sneinskoalle Wergea 

 
 

Kom bij ons in de kring 
 
 
 
 
 
 

Rainbow, 
de duif 
 
 

 
Er is een land waar iedereen gelukkig is. Niemand 

heeft er honger, want iedereen deelt met elkaar. 
Niemand is er lang verdrietig, want de mensen 
troosten elkaar. Als iemand pijn heeft, zijn er handen 
die voor hem of haar zorgen. Er is geen oorlog maar 
vrede. 
 
In dat land woont Rainbow. Haar land heet 

Wonderland, want het is een wonder als iedereen 
gelukkig is. Soms vraagt ze zich af hoe het op andere 
plekken is. Zou ze ook bij ons willen komen  
en vertellen over haar land en haar reizen? 
Vast wel! Ze heeft wel een huis nodig en  
dat gaan we voor haar maken op 2 oktober.  
Komen jij/ jullie helpen? 

 

Samen luisteren naar verhalen, erover praten,  
zingen en iets leuks maken, dat doen we op de 
sneinskoalle. 
Voor kinderen van 4-12 jaar, 
er zijn 2 groepen: 4-7 jaar; 8-12 jaar. 

 
Sneinskoalle is in de Frissel, Kerkbuurt 10. 
We beginnen op 2 oktober om 10.00 uur. 
Iedereen (ook andere familieleden ) is welkom om 
eens te komen! 
 
De volgende sneinskoalleuurtjes zijn op : 

16 oktober,    
30 oktober kinder/ gezinsviering 
    in de Doopsgezinde kerk in Grou, 10.00 uur. 
13 november 
27 november 

4 december 
11 december  

18 december 
25 december  19.00 uur Kerstfeest 
 
Tot ziens! 
 
Jantsje Huizinga, tel. 255 20 14 

Jeltsje Kooistra, tel. 255 12 92 
 
 

Nieuws Fruitboomgaard Wergea                                                                

 
 
Sinds de opening op 21 november 2015 is onze 
Fruitboomgaard Wergea uitgebloeid tot 
een prachtig geheel. 

 
Alle Hoogstamfruitbomen zijn goed aangeslagen en 
dragen bijna allemaal vrucht. 
 

Afgelopen tijd is de boomgaard regelmatig 
onderhouden door enkele vrijwilligers. 
 

Mede dankzij de hulp van onderstaande 
personen/bedrijven ziet onze Dorpsboomgaard er 
perfekt uit: 
 
Reinder de Jong (Veehouder Wergea) 
Bauke Hoogterp (Veehouder Wergea) 
Gerrit de Boer   (adres: Skûtmakker) 

Joop Veenstra   (Swichum) 
 
Zij hebben geheel belangeloos hun tijd en materiaal 
beschikbaar gesteld voor de Dorpsboomgaard. 
 
Op zaterdag 5 november a.s. willen wij een 

NATUURWERKDAG organiseren in onze Dorps- 

boomgaard Wergea i.s.m. de kinderen van de 
TWAMÊSTER te Wergea.  
Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden bij: 
 
Dolf Velde        058 – 255 27 50 
Anne Wobbes   058 – 255 17 84 

Erica Haijtema  058 – 255 23 98 
 
Deze dag is mede een initiatief van Landschapsbeheer 
Friesland. (www.natuurwerkdag.nl) 
 
Zaterdag 5 november a.s wordt door heel Nederland 
de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het 

groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het 
landschap dan een onderhoudsbeurt. 
Er wordt gezorgd voor gereedschap en de nodige info. 
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Dorpsagenda 
 

30.09.2016 Film Kafe Bagdad  Us Doarpshûs  

20.30 uur  

02.10.2016 Onderlinge zeilwedstrijd `WWS` op de Sitebuorster Ie Passanten steiger  

08.30-18.00 uur  

05.10.2016 Soos en Meer "Workshop naar kleiner wonen" Us Doarpshûs  

14.00 uur  

05.10.2016 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  
19.30 uur  

10.10.2016 Schrijfavond Amnesty International  De Frissel 
19.00-20.00 uur     

12.10.2016 Vrouwen van NuUs Doarpshûs  

19.45 uur  

14.10.2016 Après ski wykein jeugdsoos "SZDRNZLL"  SZDRNZLL 

t/m 16.10.2016  

15.10.2016 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

18.10.2016 Biljarten blauboljen "BC Castelein"  Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

21.10.2016 Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

22.10.2016 PVDA bijeenkomst voor leden en belangstellenden Us Doarpshûs 

10.00-12.30 uur Werga/Warten e.o. Gastspreker Wethouder Sjoerd Feitsma 

 

25.10.2016 Biljarten blauboljen "BC Castelein"  Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

26.10.2016 Soos en Meer "Samen eten"  Us Doarpshûs  

12.30 uur  

29.10.2016 Schutjassen V.V.Warga  Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

04.11.2016 Algemene Ledenvergadering V.V. Warga Kantine V.V. Warga  

20.30 uur  

09.11.2016 Soos en Meer "Bingo"  Us Doarpshûs  

14.00 uur  

09.11.2016 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

09.11.2016 Jaarvergadering Volleybalvereniging "UDI"  Us Doarpshûs  

20.00 uur  

11.11.2016 Film Kafe Bagdad  Us Doarpshûs 

20.30 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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Colofon 
 
September 2016, 56e jaargang 

nr. 9.  

 

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 

zaterdag 29 oktober 2016. 

 

Kopij uiterlijk woensdag 19 oktober a.s. 

vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten oktober 2016 
 

St Martinusparochie 
Di. 4 okt. 19.00 uur euch. P. Stiekema 

Zo. 9 okt. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Di. 11 okt. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Di. 18 okt. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 23 okt. 09.30 uur euch. P. stiekema 
  en S. Boukema 

Di. 25 okt. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 

02 okt. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
09 okt. 09.30 uur Warten da. W. Tinga 
16 okt. 11.00 uur Friens ds. C. Bos 
  Koffie voor de dienst 
23 okt. 09.30 uur Warten da. A. Buizer 
30 okt. GEEN DIENST 

 

Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 
 
Diensten oktober 2016 niet bekend. 

 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 

02 okt. 11.00 uur ds. K. van Marrum 
9 okt. 09.30 uur ds. P. Beintema 
16 okt. 09.30 uur ds. A. Elverdink 
23 okt. 09.30 uur Gospelkoor The Young 

 Christian Singers  -  Leeuwarden 
30 okt. 09.30 uur ds. P. Boomsma 
 

 
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. 
 
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. 
 
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 van het 
dorpenteam Leeuwarden  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 
0566 – 625 151 of  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. 
 
Fysiotherapie Smith 
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.  
Chris Smith: Fysio- en manueeltherapeut  
Mieke de Haan: Fysiotherapeut en Parkinson 

fysiotherapeut 

 
Praktijk voor Osteopathie Philip Schippers 
Osteopaat D.O. M.R.O. 
Iedere werkdag 06-14112182 
 
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, uw huisarts en uw 

apotheek 
M.R.F. de Groot en T. van de Vegt, huisartsen 
R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea 

Tel: 058-2551261, SPOEDNUMMER: 058-2551125 
website: 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: 
Spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd 
worden in de ‘Recept-Brievenbus’. 
  

Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, 
de ‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 
(tijdens kantooruren bereikbaar) 
  
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de 

volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op 
woensdag tot 18.00 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.  
 

 

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

 
Oktober woensdag 19 oktober zaterdag 29 oktober 

 

November woensdag 16 november zaterdag 26 november 

 

December woensdag 21 december zaterdag 31 december 
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Voor al uw binnen en buitenschilderwerk 

 
10% WINTERKORTING 

 
VAN NOVEMBER t/m MAART 

 
 

LOEK’S SCHILDERSBEDRIJF:  Uw schilderwerk, onze passie 
 
 

  OOK VOOR: 
 

  Houtreparaties 
  Glaszetten 
  Wandafwerking:  Schilderwerk 

 Sauswerk 
 Behang 
 Glasvlies 
 Vinyl 


