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  Fansels hat Wiebe folle mear betsjutten foar Wergea as allinnich op skrift, want ek yn in ferskaat fan 
bestjoeren, kommisjes, ensafuorthinne hat hy aktyf west. 
 
Op syn tweintichste libbensjier, yn 1965, komt Wiebe yn de ‘Kommisje der kommisjes’, jawol..... de 
Merkekommisje. ‘Soa.... jonge fan Libbe en Truus’, hear ik jo tinken, ‘do hast kwa data ek wol parate 

kennis!?’ Ik kin jo fuortendaliks wol fertelle dat dat op himsels wol wat tafalt, mar dit wit ik gewoan, om ‘t 
Wiebe it plak fan myn heit silliger yn de Merkekommisje ynnommen hat. En dat hat hy my mear as in pear 
kear ferteld, en dat syn earste offisjele barren fan de Kommisje de trouwerij fan myn âldelju wie. Sa wit ik ek 
dat it in moai feest wie, wa as der ûnder oaren wiene, as se al as net glûpende graach drank mochten en wa 
‘t der dan ek ‘oer de foet stappend’ op hûs oan gie... 
 
Oant 1980 siet hy yn de kommisje en mei niget. Hy koe der oeren oer fertelle. Mar ek de hjoeddeiske 

kommisje koe op syn belangstelling rekkenje en hy hat ek altyd witten wa as de kommisjeleden wiene en wat 
der spile yn de kommisje. Elts jier seach hy der nei út as de Merkekommisje wer oan it listrinnen wie en der 
in pear ôffurdigen in jûn delkamen mei de list. Alteast hie hy in protte belangstelling foar it jongfolk fan de 
kommisje en de kommisje op himsels. Derneist genoat hy der fan om de listrinners (lykas al syn oare 
besite) boppemodaal te traktearjen en hiene se dus altyd in fleske as twa kâld drinken ûnder hânberik, wat 
der dan ek wol ris ta lieden hat dat der in kommisjelid wat stil yn de hoeke fan de bank siet mei it fel al 

fierhinne en somtiden alhiel oer de eagen. Of dat der immen efkes nei bûten gie en de roazebottels oan de 
oare kant fan de dyk fan tichteby besjen gie en dan tagelyk ek mar efkes wat romte makke en him dernei 
deljoech yn in luie stoel efter it gerdyn. 
 

As der yn Wergea praat wurd oer de Merke, hearre we fakentiids fan de âldere generaasje dat it eartiids 
folle geselliger wie. Fan Wiebe hearden je dat net. Tiden hawwe tiden en ek dizze tiid is gesellich en as it koe 
wie hy yn elts gefal op it matinee. Sa ek ôfrûne merke noch, nettsjinsteande syn ôfnimmende sûnens. Op it 

matinee sels hat hy net sa lang west, mar nochal in skoft by de draaimûne wêr’t hy mei syn grutte freon 
Sjonnie Kooistra fan dyselde draaimûne, noch moaie anekdoaten ophelle hat, wat my persoanlik yn tinzen 
werom brocht nei 2002, doe't Wiebe en ûndergetekende yn de jubileumkommisje fan de 75-
jierrige Merkekommisje sieten en wy tegearre in jûn nei de stêd Ljouwert ôfreizge binne om de draaimûne 
anneks sweef yn dat jubileumwykein yn Wergea te krijen. It saaklike part wie yn in koart skoftke beslikke, 
mar it ynformele diel duorre ta de nacht út. Mei in protte niget ha ik as jongfeint nei dizze hearen en harren 
ferhalen lústere. 

Mar der wie fansels gâns mear as de Merkekommisje en de Havensbank foar Wiebe. Op in relatyf jonge 
leeftiid kaam hy yn it Pleatslik Belang, wêrfan in tal jierren as foarsitter. Yn dizze perioade en dêrnei hie hy 

goed kontakt mei de doetiidske Boargermaster fan Idaarderadiel en letter Boarnsterhim, Bernard Holtrop, dy 
hy dan ek ‘myn grutte freon’ neamde. It wie him ek tige yn ‘e wei dat Holtrop hast in jier neidat hy de Fryske 
gemeente ferlitten hie om as Boargermaster fan it Brabânske Oosterhout syn karriêre te ferfolgjen, noch mar 
50 jier âld, troch in slimme sykte kaam te ferstjerren.  
It doetiidske bestjoer fan Pleatslik Belang hâld kontakt mei-inoar en kamen sa út en troch noch byinoar. 

Sport wie ek wichtich yn syn libben, foaral it fuotbaljen. Lanlik koene Cambuur en Ajax op syn ‘support’ 
rekkenje en yn de regio it earste alvetal fan de VV Warga. Mar ek belangstelling foar oare sporten wie der, 
lykas it hurdfytsen en dan benammen de Tour de France en dat is ek net sa nuver mei syn leafde foar 
Frankryk. 

 
Nettsjinsteande syn, sa as der sels sei, ûntbrekken fan de júste fysike en atletyske kwaliteiten, wie Wiebe in 
aktyf sportman yn de wat minder aktive sporten wat hysels typearre as ‘indoorsporten’, útsein yn de 
gymnastyk- en oarsoartige sportsealen, mar de sporten die yn ‘de jachtweide’ fan 
in taveerne of sokssawat harren plak hie. In Master wie der op en rûn it griene lekken, mar dat komt dan 
fansels ek trochdat hy op jonge leeftiid, as der ek mar in oerke tiid oer hie, in biljert socht om te trainen. Ien 

fan die plakken yn syn jonge jierren wie ‘De Stadsherberg’ yn Snits, wêr ‘t frou Osinga de skepter swaaide. 
Meastentiids mei in pear maten as sparringpartners moasten de bânstjitten, trijebanders ensafuorthinne ta 
yn de finesses traint wurde. Mar op in dei hie frou Osinga it krekt wat te drok mei har eigen húshâlding en hie 
derfoar it biljert ek nedich. Teloarsteld giene de ‘Ceulemansen yn wurding’ de dyk wer op, neidat se de 
meidieling: ‘jimme kenne nou niet biljerte hoor......... ik mut de was strike!’ krigen hiene. Wat moat je ek mei 

in strykplanke as je in biljerttafel yn ‘e keet ha! 
 

Neist de edele biljertsport, wiene de spylkaarten mei skut- en klaverjassen by him yn goede hannen yn ûnder 
oaren kafee Lands Welvaren en de sportkantine as der wer in kaarttoernoai  troch bygelyks Keats- en 
fuotbalklup útskreaun wie. 
 
Dit wie samar in blomlêzing út it libben fan dizze markante Wergeaster. Der is fansels noch safolle mear te 
fertellen oer syn krewearjen, lykas syn tiid yn Amsterdam, op Skiermountseach en syn reizen nei Frankryk en 
wat al net mear. 
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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 

http://www.jetzetechniek.nl


 

  

 

  

Nettsjinsteande dat hy al 14 jier út de Havensbankredaksje wie, lit hy dochs in grutte leemte yn de siel fan 
de Havensbank efter! Wat sille we dyn belutsenens, moaie ferhalen, columns, resinsjes, 1 aprilgrappen, 
sfeerympresjes, humor, relativearjen en wit ik al net mear, misse! 

Net allinnich de Havensbank, mar dyn famylje, goekunde en hiel Wergea sil dy misse om alles wat ast 
foar elkenien betsjutten hast! 
 

Op de roubrief stiet de mear as tapaslike tekst: ‘it ferhaal is skreaun’ en dat is in moaie ferwurding fan de 
hurde werklikheid. Ik wol út namme fan alle Havensbankmeiwurkers elkenien, mar de neisten yn ‘t bysûnder, 
sterkte winskje mei dit grutte ferlies. 

Au Revoir Wiebe! 

Mathijs 

 
Wiebe Sinnema 

31 maaie 1945  -  20 oktober 2016 
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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) 

 
 

http://www.usdoarpshus.nl/
mailto:r.zuydendorp@online.nl
mailto:info@uitvaartzorgbijlsma.nl


 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Nieuws van Pleatslik 

Belang Wergea 

 
Uitnodiging  

 
U wordt van harte uitgenodigd de 
najaarsvergadering bij te wonen op 

maandag 14 november 2016 
20.00 uur, `s Lands Welvaren 
 

Voorlopige agenda: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen van het bestuur 
4. Verslag najaarsvergadering november 2014 
5. Presentatie ‘Oase yn Wergea’ 
6. Presentatie dorpenteams: mevrouw Raab 

7. Sluiting 
8. Nazorg: evaluatie bruggen yn Wergea, fietspad 
Leechlân en Fricomonument 
 
De pauze zal op een daartoe geschikt moment worden 
ingelast. 
 

De definitieve agenda zal te zijner tijd op 
www.wergea.com worden gepubliceerd, evenals de 
concrete invulling van het programma na de pauze en 
het verslag van de najaarsvergadering 2015. 
 
Namens Pleatslik Belang Wergea, 

Geert Nauta, secretaris 
 
Meer nieuws van Pleatslik Belang Wergea: 
 
Dorpenbudget 
In de voorjaarsvergadering van 2014 is het 
zogenaamde dorpenbudget geïntroduceerd. Pleatslik 

Belang heeft ieder jaar geld beschikbaar voor 
initiatieven die de leefbaarheid in het dorp versterken. 
De criteria voor het toekennen van een bijdrage uit 
dat dorpenbudget staan op de website onder het 

tabblad Pleatslik Belang vermeld. Mocht u menen met 
een initiatief in aanmerking te komen voor een 
dergelijke bijdrage, dan ontvangen wij van u graag 

een met redenen omklede aanvraag daartoe: 
pleatslikbelang@wergea.com.  
 
Begraafplaats 
De gemeente Leeuwarden is bezig om de graven op 
haar gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren. 

Zo ook de gemeentelijke begraafplaats in Wergea.  
 

Zowel Pleatslik Belang Wergea als de Uitvaart-

vereniging “De Laatste Eer Wergea – Warstiens” 
hebben er belang bij om op korte termijn duidelijk te 
hebben hoeveel vrije plaatsen er op dit moment zijn. 
Hiervoor hebben zij een werkgroep geformeerd om de 

gemeente te assisteren.  
 
Wat gaat er gebeuren waarvan u iets kunt merken?  

Op de begraafplaats worden door medewerkers van 
de gemeente piketpaaltjes geslagen. Deze geven de 
grenzen van de graven aan. Daarna neemt een lid van 
de werkgroep een foto van ieder graf. Deze foto wordt 
in de administratie van de gemeente opgenomen. 
Daarna wordt de huidige lijst van de gemeente 

vergeleken met de tekst van de grafstenen en 
onderzocht wat de grafrechten zijn. De administratie 
van de begraafplaats blijkt door de gemeente 
Boarnsterhim niet altijd even accuraat te zijn 
uitgevoerd. Denkt u dat u Uitvaartvereniging ‘De 
Laatste Eer Wergea’ van bruikbare informatie kunt 
voorzien omtrent ligplaatsen, dan nodigen wij u van 

harte uit deze informatie te verschaffen: 

pleatslikbelang@wergea.com.  
 
Tijdens de najaarsvergadering verzorgt het 
Dorpenteam een presentatie. Hier volgt een korte 
beschrijving van de werkzaamheden: 
 

Wat doet het Dorpenteam nou eigenlijk? Het 
Dorpenteam staat klaar voor alle inwoners van dorpen 
van de gemeente Leeuwarden. U kunt bij het 
Dorpenteam terecht met vragen over financiën, 
wonen, werk, verslaving, opvoeding, huishoudelijk 
hulp, eenzaamheid en ga zo maar door. Vragen die 

wij dagelijks tegenkomen zij onder andere: hoe kom 
ik uit de schulden? Hoe doe ik belastingaangifte? Heb 
ik recht op toeslagen? Ik wil van mijn verslaving af, 
hoe doe ik dit? Ik voel mij eenzaam, wat moet ik 
doen? Mijn kind is heel druk, help! Voor al deze 
vragen en nog veel meer kunt u terecht bij het 

Dorpenteam. Een meitinker kan met u meekijken en 

meedenken over een oplossing.  
 
Bij het Dorpenservicepunt kunt u elke woensdag van 
10.00-12.00 op de locatie van het Dorpenteam komen 
met vragen over toeslagen, de belastingdienst of als u 
bijvoorbeeld een brief niet helemaal snapt. Wanneer u 
schulden heeft en graag wil dat er meegekeken wordt, 

kunt u elke maandag middag van 13.00-15.00 bij de 
budgetgroep aansluiten bij het Dorpenteam. Wilt u 
graag de Nederlandse taal beter leren spreken of 
lezen? Dan kunt u bijvoorbeeld aansluiten bij de 
taalgroep die elke maandag van 13.00 tot 15.00 
plaatvind in de bibliotheek in Grou. Als u wil kijken 

naar vrijwilligerswerk maar nog geen idee heeft wat u 
leuk vindt, kunt u elke maandag avond aansluiten bij 
de Participatiegroep van 19.00-20.30 bij het 

Dorpenteam in Grou.  
 
Als Dorpenteam spelen wij in op de wensen en 
behoeften die vanuit de dorpen wordt verzameld. 

Maar hoe verzamel je als meitinker deze wensen en 
behoeften? Hierover willen we graag ideeën horen 
vanuit de dorpen. Heeft u een idee waar behoefte 
naar is? Of heeft uw zelf een wens? Of heeft u een 
vraag over of voor het Dorpenteam? Neem dan 
contact met ons op via 0566 625151 of 
info@dorpenteam.nl.  

 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het 

meeleven na het zo plotseling overlijden van ús 
mem, beppe en oerbeppe 
 

Helena Theresia (Lena) Engwerda-Hoekstra 
 
Wij zullen haar warme belangstelling erg missen. 
 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
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Jeften 

 
Watst al hast kinst net mear krije. 
 
€     25,00: J.T. eo 

€   200,00: N.d.J. 
 
 
 

De Golle parrebeam 

 
Tidens it skoallefeest wie der yn Lyts Sinia ek in 
priisfraachje oer in parrebeam. 

De fraach wie: hoefolle kilo’s oan parren hat dizze 
beam de lêste 5 jier droegen? 
It antwurd is 930 kg. 
 
Dat is in protte, mar it giet wol op en del,  
2015  - 270 kg  
2014 - 96 kg 

2013 - 230 kg 

2012 -  60 kg  
2011 spande de kroan mei 276 kg 
 
Dit jier  koe der op 14 oktober plukt wurde. Nei sa’n 
fjouwer oeren klimmen en klauterjen wie de beam 
leech en stie der 210 kg yn de garaazje. 

Ut it grut oantal dielnimmers mei it goeie antwurd 
binne der trije winners lotte. 

Tygo Boekema (De Terp 32) 
Lieke en Rick Boersma (De Golle 2) 
Beitske vd Berg (Kleystrjitte 6 ) 

 

De pryskes binne yntiids by harren besoarge, hearlike 
sûne parkes, kostlik iten. 
 
Buorman Sieb 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Korenfestival zondag 13 november 

in de Bidler 
 

Voor de 4e keer organiseert Popkoor Wergea het 

Korenfestival in de Bidler. Net als voorgaande jaren 
zijn er 3 koren of vocal groups te gast. Dit jaar zijn 
dat het ‘sjong-en-wille-koar’ De Alde Gea Sjongers uit 
Aldegea (Sm.) met Friestalig repertoire, Swingkoor 
Burgum met jazzy (pop)songs en Vocal group LEAFs 

uit Workum met folk, soul en country. Uiteraard doet 
ook Popkoor Wergea weer een optreden, waarbij 
nieuw repertoire wordt gepresenteerd. 
 
De Bidler gaat om 14.00u van het slot waarna de 
korenmiddag om 14.30u van start gaat. Om 17.00u is 
het programma (inclusief een flinke pauze) afgelopen 

en is er de oergezellige nazit. 
De bezoeker mag zelf bepalen wat hij/zij het 
korenfestival waard vond, door een gift te doen in de 
welbekende melkbus… 
 
Oproep. 

Lijkt het je leuk om ook bij Popkoor Wergea te komen 

zingen? Dat kan! Stuur een mailtje naar 
reinoutweima@hotmail.com voor aanmelding of 
informatie. 
 
Er wordt op de dinsdagavonden tussen 20.00u en 
21.45u gezongen in Us Doarpshûs. De kosten 

bedragen 15 euro per maand. Er zijn gemiddeld 6 
optredens op jaarbasis. 
Wees welkom!  
  

 
 
Beste klanten van GinBijk 
Computerservice Wergea, 
 
We zijn verhuisd!  
 

Onze nieuwe locatie is geworden 
Fricoweg 37 (achterzijde Frico terrein 
aan het water) 

Telefoonnummer is 088 GINBIJK (088-

4462455) Natuurlijk werkt ons oude 
058 2553036 nummer ook nog steeds. 

We hopen dat U snel te ontmoeten op 

onze nieuwe locatie in Wergea, de 

koffie staat klaar! 

 

Tot ziens, 

Arvid, Pieter, Willem en Cees 
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"Wergea grutte winner Gouden Gurbes 2016" 
  
Samar in krantekop út 'e Ljouwerter krante van moandei 17 oktober 2016.  
 
Grutte winner, om ’t wy twa fan de seis Gurbes mei nei hûs nimme mochten.  

In Gouden Gurbe hearre wy jo tinken... In Gouden Gurbe is sa as de man fan de Ljouwerter krante sa moai sei: 
‘In Oscar mei in knypeach, foar de iepenloftspullen dy ’t yn Fryslân opfiert wurde’.  

Der binne seis fan dy byldsjes te winnen yn ferskate kategoryen: bêste haadrol, bêste byrol, bêste foarmjouwing, 
bêste stik en de publykspriis. Dêrneist kiest de sjuery elk jier in wikseljende kategory. Dit jier keas de sjuery foar 
de bêste frijwilliger. (Wat ús oanbelanget hat elke frijwilliger fan Wergea sa ‘n byldje fertsjinne!)  
 
Op sneon 15 oktober, om 15.30 oere hinne, ride wy mei sa’n 7-8 auto’s yn kolonne nei Snits. Yn Theater Sneek 
is de útrikking fan de Gouden Gurbe 2016. Wy krije in wolkomstdrankje en kinne kieze út read of blauw. De 
measten fan ús rinne nei de bar en kieze foar giel mei in wyt rântsje. 

Nei in skoftsje meie wy nei de grutte seal. Wêr moat wy sitte? Links boppe? Nee, yn ’e seal is better. De seal sels 
is aardich fol mar op it balkon is noch plak. Rjochts boppe is noch frij. Wy stekke yn polonêze dwerstroch de seal, 
beklimme de treppen en nee, balkon rjochts is fol. Wy geane yn deselde polonêze fan rjochts boppe efteryn nei 
links foar op it balkon. Ha we yn elts gefal de hiele seal goed besjoen.  
Nei in wolkomstwurd wurdt de earste Gurbe útrikt. It is de ekstra Gurbe. Sa ’t wy earder al útlein ha is dizze 
Gurbe foar alle frijwilligers mar wurdt dizze útrikt oan in man fan it iepenloftspul fan Metslawier.  
In moai idee om alle frijwilligers yn it sintsje te setten, mar persoanlik fine wy it gefaarlik om ien frijwilliger te 

beneamen – elts docht syn bêst op syn eigen manier! Us frijwilligers meie wat ús oanbelanget allegear wol in 

Gurbe krije. 
 
Wy krije in muzikaal yntermezzo. Us eigen Jitze sjongt de grutte hit: ‘Man Of Constant Sorrow’! Wy moedigje him 
manmachtig oan! 
Tiid foar de twadde Gurbe, foar de bêste foarmjouwing. Hjirfoar binne wy tegearre mei ‘De Dwerskop’ fan 

Burgum en ‘Lang en Lokkich’ fan Opsterlân nomineard. De Gouden Gurbe giet nei Burgum. 
 
De bern fan it berneiepenloftspul litte ús in streetdance demontraasje sjen.  
Wy gean gau fjirder mei Gurbe nûmer trije. De bêste byrol. Dizze is foar Piter Zwart fan iepenloftspul 
Snakkerbuorren. Wy sieten net tusken de nominaasjes, wat fansels bespotlik is. Wy witte sa wol twa kandidaten 
te neamen dy ’t seker yn oanmerking komme soene foar dizze Gurbe. Mar wy neame fjirder gjin nammen (lêz 
ûndertekenden). 

 
Iepenloftspul Snakkerbuorren fernuvert ús mei in stik oer skamlipkorreksjes.  
 
Tiid foar Gurbe nûmer fjouwer. De bêste haadrol. Wy dogge mei yn dizze kategory en ek de heit fan ús eigen 
Theo is nominearre. De tredde nominaasje ha wy net mei krigen yn ferbân mei de eufory dy wy fiele foar Dennis. 

De sjuery hâld it noch efkes spannend wa fan de trije de winner is. It is ús eigenste Dennis Pijl dy ’t de Gurbe 
wint. Jaaahahaa, wy ha in Gurbe! 

Allinne is Dennis net oanwêzich mar hy wurdt fuort en dalik belle/appt/mailt/facetimed sadat der op ’e hichte is. 
Dennis syn maten Sicco en Jitze ha de Gurbe foar Dennis yn ûntfangst naam. Dennis hat alles mei krigen fia de 
nijmoadrige technology en hat nei men seit in heal oere yn sjok west. 
 
Gurbe fiif is foar it bêste stik keazen troch de sjuery. Op ’e nij binne wy nomineard! Op ’e nij mei ‘De Dwerskop’ 
fan Burgum en ‘Lang en Lokkich’ fan Opsterlân. De Gouden Gurbe giet nei Opsterlân. Spitigernôch net it bêste 

stik (neffens de sjuery), mar de moaiste Gurbe stiet der noch – de publykspriis. Hjirfoar is ‘De Suvering’ fan 
Wergea ek nomineart lykas alle oare 14 iepenloftspullen. 
It die bliken dat it publyk ús ynspanningen wurdearre hat, want se ha manmachtig op ús stimt, mei as gefolch 
dat Wergea de publykspriis wint!! Fjouwer nominaasjes en twa Gurbes! Allemachtich wat is dit prachtich.  
 
It offisjele diel is klear en wy settelje ús yn de hal foar in drankje en in 
toast op dizze beleaning! Der wurde wat ynterviews jûn, felisitaasjes yn 

ûntfangst naam en dan is it tiid om nei hûs. No ja nei hûs, earst yn 
kolonne nei Ljouwert, wêr ’t Dennis wennet. My ús allen sammelje we 

op it parkearplak by Dennis yn ’e strjitte, is hy wol thús? 
It liket sa tsjuster. Theo bellet oan en jaaa hy is thús, docht iepen en 
skrikt! Syn tún stiet fol minsken en in Gouden Gurbe! 
Sa ’t in wiere haadrolspiler it betaamt, krije we fan in bepaalde hichte 
in speech, litte wy Dennis efter mei syn Gurbe en sette wy ôf nei Wergea. 

Op nei Jaap om noch ‘efkes’ nei te praten oer de jûn, it iepenloft sels, 
de rippetysjes en alles wat wy mei elkoar del set ha! 
 
Wietske en Janke Alie 
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Oktober 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

 

  
Elise: Als ik wil geloven dat mijn Belleke een sterreke aan de hemel 
is, dan geloof ik dat. Al geloof ik dat ze een merelke is dat op onze 
vensterbank komt eten, dan .... 
Didier: Maybelle is dood, meiske. Ze is dood, ze is weg. Wij zijn er 
nog, ik ben er nog, wij moeten verder. 

 
Dit hartverscheurende citaat geeft al aan dat het filmkafé ditmaal 

een aanmerkelijk heftiger film heeft geprogrammeerd dan de 
luchtige openingsfilm (The Hundred-Foot Journey). 
Mocht de luchtigheidsgraad deels verantwoordelijk zijn geweest 
voor de record opkomst, ook op 11 november is er alle reden om 
naar het intieme filmzaaltje binnen het Doarpshûs-gebouw te 
komen.  

Allereerst vanwege deze fantastische film zelf (de Vlaamse 
Oscar inzending - Best Foreign Language Film of the Year 2014) 
over Elise en Didier, die als een blok voor elkaar vallen, in een 
Bluegrass band gaan zingen, een kind krijgen en langzaam van 
elkaar vervreemden als bij het dochtertje een ernstige ziekte wordt 
geconstateerd. Maar, wat knap van regisseur Felix van Groeningen, 
nergens vliegt de film emotioneel uit de bocht.  

Verder natuurlijk vanwege de alom aanwezige Bluegrass muziek 
(eerder dit jaar al prominent aanwezig in het Wergeaster 

Iepenloftspul) door de acteurs zelf gezongen en gespeeld, die de 
film nog eens naar een hoger niveau tilt. 
En als je dan zo'n twee uur later de eindtitels aan je voorbij laat 
glijden, bedenk je dat je naar een verhaal hebt gekeken dat er 
behoorlijk inhakt maar daarnaast toch ook een positief en warm 

gevoel achterlaat. 
 
Jan Tijsma, namens filmkafé Bagdad. 
Vrijdag 11 november 20.30 uur, Us Doarpshûs - The Broken Circle 
Breakdown 

 

Filmkafé Bagdad 

 
Yn 2017 bestiet Toanielferiening 
Halbertsma 145 jier. In lustrum jier 

wêryn’t wy altyd mei in spektakelstik 
komme. Tsien jier ferlyn spilen wy “Ja 

suster, Nee suster” en yn 2012 waard 
“Moulin Rouge” op ‘e planken brocht. Altyd 
stikken mei in soad sang en dûns. En ek 
dizze kear bringe wy wer in lyksoartich stik 
foar it fuotljocht: 
“Ik haw in Dream”, in musical basearre op 
’e film “Mamma Mia”. 

 
 
 

 

 
De ferskes fan ABBA foarmje de grûnslach fan dizze film. It ferhaal spilet him ôf op in Gryksk eilân wêr’t Donna, 
in frijgeselle Amerikaanske frou, in hotel hat. Har dochter Sophie stiet op it punt te trouwen mei Sky en foar dit 
feest hat Donna twa hertsfreondinnen útnoege. Sophie dy’t net wit wa’t har heit is, noeget sûnder dat har mem 
dit wit, trije eardere freonen fan har mem út om nei it eilân te kommen. Ien fan dizze mannen is mooglik har 
heit. Wa? 
 

Lykas by “Moulin Rouge” is de rezjy wer yn hannen fan Theo Smedes. 
 
Bliuw op ‘e hichte en folgje ús op Facebook en Twitter. Foar mear ynformaasje oer de foarstellings sjoch op ús 
webside www.ikhawindream.frl.   
 
Oant sjen yn de Bidler! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 

 

 

Nijs fan 
De Wergeaster Reed 
 

 
Kommende novimbermoanne wolle we it 
lidmaatskipsjild wer barre. 

 
 Leden dy’t ús machtige hawwe kinne in 

ôskriuwing ferwachtsje. 
 Leden dy’t sels it ledenjild oermeitsje: graach yn 

desimber. 
 Leden dy’t kontant betelje krije Auke v.d. West 

oan’e doar.  

 
Wy hoopje jimme kommende winter op de iisbaan te 
treffen. 
 
Ut namme fan it bestjoer,                                                           

Hettie Hettinga 
 

 
Utnoeging foar alle leden en donateurs 
Jiergearkomste fan ‘De Wergeaster Reed’ 
 
Op woansdei 16-11-’16 om 20.00 oere yn 
Café ’s Lands Welvaren 

 
Wurklist: 
 
1. Iepening 

2. Meidielings en ynkommen stikken 

3. Notulen jiergearkomste Wergeaster Reed 04-11-’15 

4. Jierferslach Wergeaster Reed 2015 – 2016 

5. Finansjeel ferslach 2015-2016 

6. Ferslach kaskommisje en beneaming kaskommisje 

7. Bestjoersferkiezing: 

Ofgeand en wer opnij te kiezen: Halbe v.d. Berg, 

Gerrit Nijboer en Fokke Pijl 

Tsjinkandidaten kinne oant in oere foar de 

gearkomste opjûn wurde by it bestjoer. 

8. De ‘Bouwe Herder Beker’ 

9. Rûnfraach 

10. Sluting 

 
Nei de gearkomste is Jan Ykema ús sprekker. Bekend 
fan syn ‘pikstart’ wêrmei hy yn 1988 in sulveren 

medaille op de 500 meter fan de Olympyske Spelen 
wûn. 
 
 
 
 

 
 

Sinterklaasfeest 2016 
 
Nog maar enkele weken en de Sint stapt weer aan wal 

in Nederland. Ook Wergea zal hij niet vergeten. 
Om dit feest te doen slagen is de commissie al weer 
bij elkaar geweest. 

 
De intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats op 
zaterdagmiddag 26 november. 
 

Op zaterdag 19 november kunnen kinderen t/m groep 
5 hun schoen inleveren bij Attent tot 17.00 uur. De 
schoen moet duidelijk voorzien zijn van naam en 
adres. 
 
Programma Sinterklaasintocht op zaterdag 26 

november 2016. 
 
Intocht 13.30 uur: 
Sinterklaas komt aan bij de Havensbank. Hier wordt 
de Sint ook officieel welkom geheten. 
 
Vanaf 14.00 uur: Sinterklaas maakt rijtoer door het 

dorp.  

 
Vanaf 14.30 uur: Kunnen jullie je schoen weer 
ophalen. Sinterklaas zit in het Doarpshûs. 
Wanneer niet iedereen tegelijk komt, heeft Sint wat 
meer tijd om alle kinderen een handje te geven, een 
liedje te horen of een tekening in ontvangst te 

nemen. Er is gelegenheid voor een bakje koffie of 
thee (dus portemonnee mee).  
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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 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

Nieuws van de Twamêster 
 
Voor de Herfstvakantie hebben we van 5 tot 14 oktober aandacht  
besteed aan de Kinderboekenweek. Het thema was dit jaar: 
” Voor altijd jong ” , over opa’s en oma’s. En met zo’n thema wil je 

natuurlijk graag opa’s oma’s, pakes, beppes in school. 
In verschillende groepen hebben grootouders voorgelezen. 

 
De foto’s hieronder zijn van groep 1-2b. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Op vrijdag 15 oktober was er een gezamenlijke afsluiting van het thema. 
In school konden belangstellenden in de groepen het werk van de kinderen bekijken. 

Daarna werd op het schoolplein de dans en het lied van het thema door alle kinderen 
gedaan. Een aantal kinderen van de bovenbouw dienden hierbij als voorbeeld. 
Na de activiteit op het plein werd de boekenmarkt geopend. 
Kinderen hadden boeken van thuis 
meegenomen voor de markt. 
Voor elk ingeleverd boek kregen ze een 
bon waarmee ze weer een ander boek 

konden kopen. Zoals op de foto’s op de 
volgende bladzijde is te zien, was het een 
drukte van belang en het duurde dan ook 
niet lang of alles was uitverkocht! 
 
 

 

In groep 4/5 hebben wij ook gewerkt aan de Kinderboekenweek, met als thema: ‘Voor altijd jong’. Op 
maandagmiddag hebben we een zelfportret gemaakt. Het was geen gewoon zelfportret, we moesten ons zelf 
tekenen zoals wij denken dat we er uit zullen zien als we een opa of oma zijn. Bij ons in de klas zijn de beppe 
van Mare en de buurvrouw van Eliza, Mevrouw Bakker (87 jaar) geweest om ons mooie verhalen voor te lezen. 
We hebben verschillende verhaaltjes geschreven voor taal. We moesten een verhaal afmaken en we moesten 
een verhaal schrijven over hoe wij denken dat ons leven er over twintig jaar uitziet. Hier kunt u twee verhaaltjes 

van terug lezen.  
 
Over 20 jaar dan.. 
 
ben ik vader en hep de mojste lam boighini en ik hep 2 kinderen.  ik ben voetballer en ik hep de cham pions 
leugue gewonen met barcellona. Ik hep pokemon go en ale zcim gevegten gewonen. ik hep een huis met een 
voetbalvelt in de thuin  

 
Ramon, groep 4  
 

Over 20 jaar dan…. 
 
Ben ik kampioen met dansen. Dan krijg ik geld en dat doe ik voor mijn ouders dan kunnen ze eten kopen. En 
dan wort ik beroemd dan ga ik op het podium dansen. Ik krijg dan kinderen en een man. De man heet Dimar. 

De kinderen noem ik  marike en hessel. Ik koop een dier dat wort een hond en die noem ik Djex. Met mijn 
kinderen ga ik spelen.  Ik ga met mijn kinderen naar verschilende landen. Ik ga er voor zorgen dat mijn 
kinderen met mij kunnen optreden. Op het podium gaan wij dansen. Ik ga op hip hop dansen. Dat heb ik ook in 
de kerk eens gedaan. En zo maak ik een leuk leven met mijn familie. 
 
Eliza groep 5 

 

 

 
De omi van Silke Alberts 

 
De opa van Eef Weima 

 
De pake van Jelte Bakker 

 
De oma van Arwin de Vries 
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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 

mailto:info@axtra.nl


 

 

  
  
  
  

  
  
  

Hoi allegear, 
 
It is wer safier, it toanielseizoen fan 2016/2017 stiet 
foar de doar! Dit betsjut dat it wer tiid is foar de 
ienakters foar de jongerein. In fenomeen dêr’t 
mannich toanielferiening jaloersk op is.  

 
Logysk fansels, want yn Wergea wenje de leukste 
bern. De leukste bern fan in oar. It leuke is dat jim 
tidens toaniel net allinnich fan in oar binne, mar ek 
foar in oar en mei in oar dwaande binne. 
 
Elts jier is it wer hartstikke gesellich en spylje wy de 

Bidler plat! Wy beseffe dat jim allegear wer graach 

meidwaan wolle, want wa wol dat no net? 
Wy kinne jim alfêst fertelle dat it dit jier in hiel 
spesjaal jier wurdt. 
 
Hoe as dit der krekt út komt te sjen, sizze wy no noch 
net, mar 1 tip: jou jim sa gau as mooglik op! 

Dit kin troch in e-mail te stjoeren nei 
halbertsmajongerein@hotmail.com. 
 
Jou dyn namme, âldens, e-mailadres en 2 jûnen fan 
foarkar troch. Ek witte wy graach ast lofts- of 
rjochtshandich bist. 

 
Wy sykje ek noch entûsjaste regisseurs! 
Wy merke dat it animo hjirfoar de lêste jierren wat 
werom rint. 
 
Spitich, want it is leuk en learsum om te dwaan.  

Wolst ek ris in jongereinienakter regissearje? Allinnich 

of tegeare mei in oar? Stjoer dan in e-mail nei 
halbertsmajongerein@hotmail.com en jou dy op! 
 
It Jongereinbestjoer 
 
 
 

De Kriich 

 

 
 

Project “Verbeelding” van fanfare De Kriich en 
kunstenares Cis van der Meer. Een 
schilderijententoonstelling, maar dan anders. 

 
Zowel met muziek als met schilderen en tekenen kun 
je heel veel uitbeelden: Gevoel, sfeer, emotie, 
situatie, plaats, noem maar op. 

Op zondagmiddag 20 november organiseert Fanfare 

De Kriich het project “Verbeelding”, in samenwerking 
met Ciska van der Meer, beeldend kunstenares uit 
Wergea.  
 

De fanfare, onder leiding van Michiel Sybesma, 
verzorgt een concert met een gevarieerd repertoire, 
waarin we laten horen wat je zoal kunt verbeelden 

met muziek. Ook onze jeugdleden zullen hun kunnen 
laten horen. 
 
Ciska van der Meer heeft zich laten inspireren door 
muziek en, jawel, door fanfare De Kriich. De 
schilderijen die zij heeft gemaakt van en over het 

korps zijn klaar en zullen te bewonderen zijn in de 
Bidler, voorafgaand aan het concert. Als slagroom op 
de taart laten cursisten van de schilder- en 
tekencursus van Ciska zien hoe zij de muziek die het 
korps gaat spelen hebben verbeeld.  
 
Tijdens de expositie zijn er instrumenten van de 

Kriich, waarop bezoekers kunnen uitproberen hoe het 

voelt om er muziek uit te krijgen. Wie weet word je 
erdoor gegrepen… 
Het lijkt wel de Schilderijententoonstelling van 
Moessorgski, maar dan anders.  
 
Kortom, een middag vol verbeelding met muziek en 

schilderijen, voor jong en oud! 
 
Dus: Zondagmiddag 20 november in de Bidler: 
Vanaf 14.30 uur zaal open en start van expositie 
Om ongeveer 15.30 uur treden de jeugdleden op, 
onder leiding van Syde van der Ploeg. 

Om ongeveer 16.00 uur begint het optreden van de 
fanfare 
 
 

 
 

 

Dropactie Kriich! 
 
In de eerste week van  november komen leden van 

De Kriich weer bij u langs voor de jaarlijkse dropactie.  
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Van 31 oktober tot en met 5 november vindt de 
jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds plaats. 
In het hele land gaan ruim 22.000 mensen collecteren 
voor het Diabetes Fonds. Ook in Wergea, Warstiens 
en Eagum komt de collectant langs de deur. Met de 

opbrengst van de collecte kan belangrijk 
wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en 
de genezing van diabetes worden uitgevoerd. 
 
Geven kan altijd 
Mochten inwoners van Wergea, Warstiens en Eagum  
de collectant aan de deur hebben gemist, dan kunnen 

ze ook een bijdrage leveren aan de genezing van 
diabetes door te doneren op de website van het 
Diabetes Fonds www.diabetesfonds.nl of door 

Diabetes te sms’en naar 4333. Er wordt dan eenmalig 
€ 3,- aan het Diabetes Fonds gedoneerd. 
 

 
 

Van 11 tot en met 17 september 
is er door vrijwilligers van het 
Prinses Beatrix Spierfonds 
gecollecteerd in  Wergea, 
Warstiens en Eagum. Samen 

hebben zij een prachtige 
opbrengst van  
€ 675,30 opgehaald voor 
wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten. “De inzet van onze 
vrijwilligers is onmisbaar. De 

collectanten en donateurs maken mogelijk dat het 

fonds in het komende jaar meer onderzoek naar 

spierziekten kan financieren”, aldus Joanna van 
Drongelen, hoofd collecte- & vrijwilligersorganisatie 
Prinses Beatrix Spierfonds.  
 
Collectant gemist? 

Hebt u de collectant gemist, maar wilt u toch nog een 
bijdrage overmaken? Dat kan via giro 969 of sms 
SPIER naar 4333 (eenmalig €1,50).  
 
 
 

Nieuws van Beeldhouwwerkplaats 

Binnen-ste-Buiten 
 

Elke donderdagochtend is er Open Atelier van half 10 
tot half 1. 

 
Op donderdag 3, 10, 17 en 24 november is er 
gelegenheid om vrijblijvend een kijkje te nemen in de 
beeldhouwwerkplaats. Koffie en thee staan klaar! 

 
Ook is het mogelijk om éénmalig aan het werk te 
gaan met steen, klei of was met begeleiding. 
Kosten hiervoor zijn € 20,- Aanbieding:kleine steen, 
klei of was gratis! 

 

Wilt u vaker komen, dan hebben we een strippenkaart 
van 4 keer, die een halfjaar geldig is. 
Welkom, al is het voor een gezellige ontmoeting en 
een bakkie troost! 

  
Iedere derde zaterdag van de maand-workshop 
  

Op zaterdag 19 november, 17 december, 21 januari, 
18 februari en verder elke derde zaterdag van half 10 
tot half 5 is er een dagworkshop. 
 
Het is een vrije intekening. U kunt één keer, 
incidenteel of maandelijks komen werken onder 

begeleiding. 
 
Kosten € 65,- incl. lunch, koffie, thee en gebruik 
gereedschap, excl. materiaal. 
  
Zin in een feestje? Kinderfeestje, familie/vrienden of 
collega’s? 

Ook dat is mogelijk bij de Beeldhouwwerkplaats. 

Tijdstip, wensen en kosten in overleg. 
  
Van harte welkom! 
Heleen Kappers en Margot Tubben 
  
Beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-Buiten 

Fricoweg 36 
9005 PC Wergea 
www.binnen-ste-buiten.nl 
e.margottubben@zonnet.nl of 
margottubben@gmail.com 
tel. 06-15446642 
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Dorpsagenda 
 

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  

12.11.2016 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

14.11.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur 

14.11.2016 Najaarsvergadering Pleatslik Belang Café Lands Welvaren  

20.00 uur  

16.11.2016 Jierfergadering De Wergeaster Reed Café Lands Welvaren  

20.00 uur  

19.11.2016 Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

23.11.2016 Soos en Meer "Samen eten" Us Doarpshûs  

12.30 uur  

25.11.2016 Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

02.12.2016 Slotjûn Iepenloftspul "De Suvering" Café Lands Welvaren 

20.00 uur  

03.12.2016 Klaverjassen "De Krakers" Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

07.12.2016 Soos en Meer "Kerstmiddag" Us Doarpshûs  

14.00 uur  

07.12.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

09.12.2016 Film Kafe Bagdad Us Doarpshûs 

20.30 uur  

10.12.2016 Biljart marathon "BC Castelein" Café Lands Welvaren  

10.00 uur  

12.12.2016 Schrijfavond Amnesty International De Frissel  

19.00-20.00 uur  

14.12.2016 Vrouwen van Nu Us Doarpshûs  

19.45 uur  

17.12.2016 Kluspartij Schutjassen Kantine V.V. Warga  

19.30 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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http://wergea.com/home/agenda/details/1559-film-kafe-bagdad
http://wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
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http://wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
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http://wergea.com/home/agenda/details/1476-vrouwen-van-nu
http://wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://wergea.com/home/agenda/details/1606-kluspartij-schutjassen
http://wergea.com/home/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
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Colofon 
 
Oktober 2016, 56e jaargang 

nr. 10.  

 

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 26 november 2016. 

 

Kopij uiterlijk woensdag 16 november 

a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten november 2016 
 

St Martinusparochie 
Di. 1 nov. VERVALT 

Zo. 6 nov. 09.30 uur S. Boukema, wo.co. 
Di. 8 nov. VERVALT 
Di. 15 nov. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 20 nov. 09.30 uur euch. P. Stiekema /  
  G. Kamsma 

Di. 22 nov. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 

06 nov. 09.30 uur Warstiens da. J. van Doorn 
13 nov. 09.30 uur Warten da. J. Huizinga 
20 nov. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
  Herdenkingsdienst 
27 nov. 09.30 uur Warten da. H. Post 
 

Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 

 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Hoofdstraat 44 te Grou 
6 nov. 10.00 uur Br. H. Klinkvis 
13 nov. 10.00 uur Lit. com.  
20 nov. 10.00 uur Pas. Team en lit. com.  

 Herdenking overledenen 
27 nov. 10.00 uur Zr. Boonstra-Duijf 
 Eerste advest 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 

 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
02 nov. 19.30 uur ds. P. Boomsma 

  Dankstond 
06 nov. 09.30 uur ds. P. Boomsma 
13 nov. 09.30 uur ds. L. Oost 

20 nov.  09.30 uur dhr. E. de Jongh 
27 nov. 09.30 uur dhr. R. Colijn 
  Voorbereiding H.A. 
 
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: 

 
November woensdag 16 november zaterdag 26 november 

 

December woensdag 21 december zaterdag 31 december 
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