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Die gedachte sloeg gelukkig over op Kristel. Wij spraken af dat ze zo’n halfuur nodig had om haar rit af te maken 
en dan naar mij toe zou komen. 
 
In die tijd probeerde ik mijn gast zover op te lappen dat hij niet in de taxi zou overgeven. We hadden een prettig 

gesprek over school, drinkwedstrijdjes op feestjes, blowen, en de zin van het leven. Hij kreeg zowaar weer wat 
kleur op het gelaat. Toen de bel ging en ik opendeed, stond een toch wat zorgelijke Kristel voor de deur. Ze vroeg 
of ik mee wilde gaan om assistentie te bieden bij eventualiteiten. Uitstekend idee uiteraard.  
 
Zonder al te veel problemen konden we even later vertrekken. Ik zat achterin en had onze passagier een grote 
handdoek gegeven voor het geval hij toch nog wat moest overgegeven. Onderweg bedacht ik ineens tot mijn 
schrik, dat de mogelijkheid bestond dat er niemand thuis zou zijn. Dus ik vroeg de jongen of hij een huissleutel bij 

zich had, of dat hij een andere manier wist om binnen te komen. Heel zachtjes legde hij uit dat hij wist waar de 
sleutel van de achterdeur zich bevond, op een geheime plek in de achtertuin. Ik geloofde hem en wij waren 
enigszins gerustgesteld over de afloop. Enkele minuten later kwamen we aan bij onze bestemming,  voor het 
laatste deel van de missie. Ik begeleidde de jongeman rustig naar de achterdeur, via de tuin. Zijn verhaal bleek te 
kloppen, hij vond de sleutel onmiddellijk en kon dus naar binnen. Ik wenste hem het beste, gaf hem een high five 
en nam afscheid, maar verliet de tuin pas toen ik zeker wist dat hij de deur had geopend en veilig was. Kristel 

stond met draaiende motor te wachten voor het huis. Ik stapte in en bedankte haar voor het slagen van deze 
actie. 

 
Op de terugweg hebben we dit geval uitbundig besproken en kwamen we op principiële vragen: wanneer ben je 
bereid om iemand te helpen? Wat zijn de afwegingen? Hoe bedreigend is het geluid van iemand die midden in de 
nacht op je raam staat te bonken? Ieder maakt zijn eigen afweging in zo’n situatie. Ik ben Kristel dankbaar dat ze 
mij heeft willen bijstaan om de jongeman veilig thuis te brengen. Hij had ervoor gekozen om hulp te zoeken toen 

hij zich in een nare, wanhopige situatie bevond. Ik vertelde hem dat hij bij het juiste adres had aangeklopt. De 
gedachte, dat iemand anders zou handelen, laat ik gewoon niet toe. 
 
Het verhaal is goed afgelopen. Ik heb later persoonlijk contact gehad met de ouders en laat het nu los. Bedankt 
Kristel. 
 
Martin Beekman 
 

Fan ‘e redaksje 
 
In het decembernummer worden zoals gewoonlijk de namen van de overleden inwoners van Wergea, Warstiens en 
Eagum genoemd. 

 
Mocht u als naaste van iemand die zijn “roots”binnen het lezersgebied heeft maar elders overleden is en de naam 
graag vermeld zien in de Havensbank dan graag voor 21 december een bericht naar de redactie.  
 

 

Leave minsken, 
 
Us Wiebe is der net mear mar de wize wêrop jim him 
betocht ha, hat ús hiel goed dien. Us hertlike tank der foar. 

 
De neisten fan Wiebe Sinnema 
 

 

Tige tank foar alle bliken fan meilibjen nei it 
ferstjerren fan myn leave frou, ús mem, 
skoanmem, beppe en suster  
 

Geesje Dijkstra - Bosma 
 
It hat ús tige goed dien,   
 
Jappie Dijkstra    

 
Coba en Wilfred 
 Rudi 
 Robbie en Lysbeth   
 
Roel   

 

Gerrit-Jan 
 
Dina en Gerrit 
 
Jan Bosma 
 

 
Wy wolle graach eltsenien betankje foar de grutte 

belangstelling en it meilibjen yn hokker foarm dan ek, yn de 
tiid foar en nei it ferstjerren fan myn leave man, ús leave 
heit, skoanheit en grutske pake 
 

Douwe van der Weide 
 
Dat hat ús hiel goed dien. 
 
Alie van der Weide-Visser 
Martin 
Maike en Ilja, Maik, Iwan & Silvio 
Susanne en Ben, Stan 
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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


 

Nieuws van Pleatslik  

Belang Wergea 
 

Verslag van de 
najaarsvergadering van Pleatslik  
Belang Wergea 14 november 
2016. 
 
Op maandag 14 november hield 

Pleatslik Belang Wergea weer haar najaars-
vergadering in de bovenzaal van café ’s Lands 
Welvaren. 
 
Mededelingen van het bestuur 
Allereerst de bruggen. Op 9 juni mochten we een lang 
en moeizaam besluitvormingstraject afsluiten met de 

feestelijke opening van beide bruggen op een 
succesvol verlopen Stoppelaardei. 

 
Complimenten voor de organisatie van deze dag voor 
Toeristisch Wergea. De verkeerssituatie rondom de 
Fouderingbrêge vraagt nog wel de nodige aandacht. 
Daarom organiseert de gemeente binnenkort een 

inloopavond om de problematiek te bespreken. 
 
Het fietspad Leechlân is na lang getouwtrek 
gerealiseerd. We hebben hoop op een vervolg: het 
doortrekken van het traject richting Warten maar ook 
langs de Greate Kritewei. Wordt vervolgd. 

 
De administratie van de begraafplaats is niet op orde. 
Samen met de gemeente probeert De laatste eer die 
administratie op orde te krijgen. Dat blijkt een lastig 

karwei te zijn. Vooralsnog is het aantal beschikbare 
plaatsen op de begraafplaats beperkt. 
 

Stichting Iepen Loftspul heeft een AED beschikbaar 
gesteld. Met diverse partijen is Pleatslik Belang in de 
slag om minstens één, maar liefst twee AED’s 24 uur 
per dag beschikbaar te houden. Pleatslik Belang doet, 
ook namens de EHBO-vereniging, een dringende 
oproep aan vrijwilligers om zich te melden als 
(kandidaat-)burgerhulpverlener. 

 
De proef met het (tijdelijk) uitzetten van de 
lantaarnpalen verloopt nog niet naar wens; er is 
onduidelijkheid over de bestickering van de palen. 
Tezijnertijd zal er een inloopavond worden 

georganiseerd door de gemeente. Dorpsbewoners 

kunnen zich ook rechtstreeks tot de gemeente 
wenden voor het geven van feedback. Pleatslik Belang 
voert op dit moment overleg met het bestuur van De 
bidler en het dorpshuis over de situatie rond het café. 
Gezamenlijk onderzoeken we de mogelijkheid om te 
komen tot samenwerking waarbij het café voor ons 
dorp behouden blijft. 

 
Tot slot: het blijkt moeilijk te zijn om nieuwe 
bestuursleden te vinden voor Pleatslik Belang. Eens te 
meer blijkt dat veel dorpsgenoten op allerlei manieren 
actief zijn en zich in willen zetten voor het dorp, maar 
bestuursfuncties, waarbij men voor langere tijd 
verplichtingen aangaat, blijken moelijk te zijn in te 

vullen. Vandaar de oproep aan iedereen met 
aspiraties in die richting om zich te melden. 
Zorg in Wergea 

Huisarts Renate de Groot vraagt de aandacht voor 

twee zaken: allereerst gaat de Untfang, de 
dagopvang, per 1 januari sluiten. Bewoners die 
gebruik maken van deze voorziening zijn vanaf dan 

aangewezen op Grou. Dit is een aderlating voor de 
leefbaarheid in het dorp. Met name de wijze waarop 
dit besluit tot stand is gekomen, wekt bevreemding. 
Voorts zoekt de huisarts ruimte voor een 

gezondheidscentrum, waar naast de huisarts en de 
apotheker ook een diëtiste, psycholoog of  
fysiotherapeut een plek zou kunnen krijgen, naast 
bijvoorbeeld thuiszorg. De gemeente biedt niet alle 
ruimte en ook bestemmingsplannen werken 
belemmerend. Onnodig om te zeggen dat een 

gezondheidscentrum in het dorp van wezenlijk belang 
is voor de leefbaarheid. 
 
Dorpenteam 
Namens het dorpenteam leggen mevrouw Daniëlle 

Raab en Ria Holbers uit wat het dorpenteam is: een 
team dat bedoeld is om laagdrempelige ondersteuning 

te bieden aan mensen in de breedste zin van het 
woord. Het dorpenteam is op veel leefgebieden actief: 
hulp bij opvoeding, financiële dienstverlening, 
ouderenzorg, drugsproblematiek, psychosociale hulp, 
administratieve ondersteuning, uitkeringsaanvragen, 
gezondheid en verder.  Het team bestaat uit: 
opvoeddeskundigen, inkomensspecialisten, 

jongerenwerkers, ggz-specialisten, 
verslavingsmedewerkers, wmo-consulenten. Het 
dorpteam werk zoveel mogelijk in de dorpen en bij 
bewoners thuis. Spil in de communicatie is de 
meitinker. De meitinker komt in principe bij mensen 
thuis. De wijkenteams hebben ook een 

signaleringsfunctie. Het dorpenteam hoopt 
slagvaardig, laagdrempelig een ieder van dienst te 
kunnen zijn. 
 
Oase yn Wergea 
De eerste schop is begin november in de grond 
gegaan. De oase wordt niet alleen een prachtige plek 

voor kinderen om te spelen, maar ook een plek voor 
alle Wergeasters. Op organische wijze wordt 
duurzaamheid, spelen en leren, cultuur, natuur en 
sport en spel met elkaar verbonden. De werkgroep, 
bestaande uit verscheidene enthousiaste 
vrijwilligers/ouders van de school, teamleden van De 
Twamester, een afvaardiging van Pleatslik Belang en 

de groencommissie, tuinarchitect Henk Pleiter en Hein 

Sinnema (Sinnema Gardens) hoopt voor dit 
ambitieuze plan ook de laatste benodigde gelden bij 
elkaar te krijgen. De gemeente, de provincie via het 
Iepen mienskipfsûns, de Rabobank, Elkien, de 
Gebroeders Van der Woudestichting, Jantje Beton en 

Proloog proloog hebben al hun bijdrage geleverd, 
evenals al die kinderen die enthousiast hebben 
meegedaan aan de sponsorloop. Een aantal 
fondsaanvragen loopt nog. Het grondwerk is in de 
vertrouwde handen van Symen Pyt Hotsma. Als alles 
goed gaat, zal in het voorjaar het plan gerealiseerd 
zijn; een aanwinst voor Wergea.  

Pleatslik Belang Wergea kan terugzien op een periode 
waarin veel is bereikt maar de agenda blijft rijkelijk 
gevuld. 

 
Namens Pleatslik Belang Wergea 
Geert Nauta 
secretaris 
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Jochem Myjer: adem in adem uit 
 

Moandeitejûn 7 novimber sitte we te iten as dochterleaf freget: Mem, hoe let gean we kaartsjes heljen? Och ik 
tink in oere as 19.30 dan bin we moai op tiid. Om 18.45 krije sy en ik appkes dat der al in aardige rige foar de 

Bidler stiet dat wy derhinne. Om 19 oere slúte we oan yn de rij, we ha nûmer 69 en 73.  It is drok en kâld foar de 
doar fan de Bidler. Mar de stemming sit deryn. Opmerkingen as: “We hoopje dat de foarstelling langer duorret as 
it wachtsjen hjir” komme foarby. As dan de doar iepen giet krúse letter  minsken elkoar dy’t sa bliid binne mei it 
kaartsje as hiene se in kaart foar de 11-stêdentocht as de Slachte en de minsken dy’t teloarsteld binne en efter it 
net fiskje. Wa hie ek ynskatten dat dit safolle minsken lûke sil?  

 
Tongersdei 17 novimber is it bûten poermin waar. Nei smoardrokke dagen ha ik der net iens safolle sin mear yn. 
Mar we komme moai op tiid de Bidler yn. Mei de stuollen deun op elkoar is it dêrbinnen lekker smûk. De sfear sit 
der fuort yn. It publyk is sear fariearre, der sitte minsken fan 10 oant 80 jier. We sjogge nei Jochem Myjer. Goh, 
wat in ras-artyst! In man dy’t mei syn stim en drokke maneuvels it hiele publyk yn de besnijing hat. Hy nimt ús 
hiel byldzjend mei nei de Waad-eilannen, nei Aruba en nei in sinnich terras. We nemen er nog 1. De  
ekologyske winkel kriget in scène: Contact met de aarde en de natuur neemt zijn tijd geef het een plek.  

 
Dat Jochem fan orizjine bioloog is kriget yn de fûgeltsje-lûden syn plak. Hy wie rap mei de mûle en skerp yn de 
aktualiteit. De kakkerige Grousters, Wurdumers dy’t saken wat minder goed snappe, de “roetveeg”-ibis. Jos Thie 

hat Jochem goed ynsprutsen. Ik kin nea wer nei Dries Roelvink syn giele swimbroek sjen sûnder oan de 
pisûnderbroek fan jonge Jochem yn de sla-sintrifúzje te tinken. “Ongewenste intimiteiten” wurde POGBA’s, “per-
on-gelukke-borst-aanrakingen”.  

 
Hearlik om de hiele seal gnizen te hearren, minsken dy’t my altyd frij rêstich talykje hear ik no de hiele jûn gnizen 
en nokkerjen   Freedtemoarn helje ik Jochem-taartsjes by de bakker, hjir wol ik noch fan neigenietsje..  
Koartsein wat in kostlike start fan it nije seizoen fan de KKW!  
Jochem hat der in fan by. 
 
Franciske 

 
 

Jeften 
 

Foar jild en goede wurden is alles te keap 
 
€   10,00: J.D. 
€     2,50: W.F, J.B. 
€   20,00: S.K. 
€     7,50: J.D.-K. 

€     5,00: R.v.d.W. 

€   25,00: A.Z. e.o. 
 

Nijs oer de Wergeaster Merke 

 
Beste mensen, zoals een aantal van jullie wellicht bekend is 
zou merke 2017 (traditiegetrouw rondom de 1e zondag van 
augustus) komend jaar samenvallen met zowel het 

skûtsjesilen in Grou, het veenhoop festival en de sneekweek. 
 
Een unicum daar dit eens in de circa 2 decennia voorkomt. Wij 
verwachten dat dit de bezoekersaantallen geen goed zullen 
doen. Na grondig overlegd te hebben met meerdere partijen 
die allen baat hebben bij een goed bezochte merke, is 
weloverwogen besloten om merke 2017 naar voren te halen. 

 
Welteverstaan: 20 t/m 24 juli. Volgend jaar wordt in 
samenspraak besloten of deze verplaatsing eenmalig is 
geweest of dat het dusdanig goed bevallen is om het zo te 

houden. Dus, zet het in jullie agenda: Wergeaster merke 
2017, donderdag 20 t/m maandag 24 juli! Zegt het voort! 

Merkekommisje Wergea E: info@merkekommisje.com Oja, 
volgend jaar bestaat de Wergeaster Merkekommisje alweer 90 
jaar! Reden tot een (extra) feestje. Later daarover meer! 
 

 
 
Ring ring, de doarbel! Mamma Mia! It is ien 
fan ús Super Troupers dy’t troch de buorren 

giet mei in aksje foar it jubileumstik fan 
Halbertsma: “Ik haw in dream”. Lit it net it 
Waterloo wurde en siz just I do, I do, I do, I 
do, I do tsjin de ferkeapers en jou wat 
Money, money, money oan de Honey, 
honey fan Halbertsma. En fansels is 
desimber in djoere moanne, mar Knowing 

me, knowing you kinne jo fêst wol wat 
misse en wurde jo in bytsje One of us. 
People need love, sa is it no ien kear. Does 
your mother know sille wy freegje as jo 
noch gjin achttjin jier binne. 
 
Neist it stypjen fan Halbertsma, meitsje jo 

ek kâns op moaie priizen, dus wy soene 
sizze: Take a chance on me! Sa wurde der 
fjouwer earste priizen ferlotte, echte 
Halbertsma VIP-arranzjeminten! De twadde 
priis is in pûdsje hearlike Mamma Mia sjips 
en de tredde priis in tros prachtige 

Chiquitita bananen. Sa as gebrûklik is it sa 
dat The winner takes it all. 

 
Wy wolle graach ôfslute mei Thank you (for 
the music) en Lay all your love on me! 
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 Himpenserpoldermole weer  

 feestelijk in gebruik! 
 

 Vrijdagmiddag ………………..is de geheel gerestaureerde 
 Himpenserpoldermole weer in gebruik genomen. 
 De hele zomer hebben de beide vaste molenaars Stef  
 Mensinga en Lolke van der Meer niet op de molen 
 kunnen draaien. De wieken waren verwijderd, de  
 molen stond in de steigers, nieuw riet werd  

 aangebracht, rotte houtdelen werden vervangen, er is  
 gemetseld, gevoegd en geschilderd, met als resultaat  
 een glimmende molen en twee trotse molenaars.  
 
 In een tent op het molenerf werden de genodigden  
 voor de het in gebruik nemen van de molen welkom  
 geheten door voorzitter Piet Vellinga van de  

 Monumentenstichting Boarnsterhim.  

 
In een bijzondere act van de molenaar Gerke en zijn zuster Pjirkje (Bert Sinnema en Aleida Fennema) werd 
verteld over de molen, haar geschiedenis, de restauratie en de bijzondere plannen die voor 2018 gemaakt 
worden over en bij de unieke Hempensermeerpolder.  
 
Daarnaast kwamen aan het woord Gijs van Reeuwijk van het gelijknamige adviesbureau en wethouder Isabelle 

Diks van de gemeente Leeuwarden. De officiële openingshandeling van de gerestaureerde molen verrichtte de 
wethouder daarna door “het lichten van de vang”. Dankzij de straffe wind kwamen de wieken daarop direct in 
beweging en werd het water uit de polder als vanouds weer omhoog gemalen.    
 
Onder het genot van een hapje en een drankje kon nog nagepraat worden over de prachtig gerestaureerde 
molen, haar unieke omgeving en de bijzondere plannen rond de Hempensermeerpolder.   

 

 

 

Bidlerpraat 
 

Na een wat langer dan geplande zomerstop, bij deze 
weer een schrijven vanuit het Bidlerbestuur.  
 
Zoals u wellicht al eens is opgevallen in het voorbij 
gaan aan de Bidler vorderen de werkzaamheden 
omtrent de nieuwe beglazing met rasse schreden. Het 

is monnikenwerk, maar door de tomeloze inzet van 
het bestuur en de onmisbare vrijwilligers, liggen de 
werkzaamheden daaromtrent op schema. Als in het 

voorjaar van 2017 weer ontluikt en de 
weersomstandigheden het toelaten, wordt het 
gereedschap weer ter hand genomen en hopen wij dat 
dit project in de loop van dat jaar kan worden 

afgerond. Het isolerende effect van nieuwe ramen is 
al goed te merken en als het voltooid is denken wij 
een ruime besparing op de energiekosten te 
bewerkstelligen. Maar ook zal de ‘geluidsoverlast’ in 
ruime mate worden gereduceerd.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Maar ook wordt het aanzien van het gebouw er niet 

minder van en door de nieuwe kleur van de 
gietijzeren kozijnen is de Bidler een parel in het 
Wergeaster dorpshart. 

 
Op het moment dat u deze Havensbank onder ogen 
heeft, is de seizoenstart al historie en zitten we er 
middenin en zijn er al vele activiteiten van diverse 

pluimage geweest. Een ding wil ik er uitlichten en dat 
is de seizoenstart van de KKW. Van insiders weet ik 
dat de KKW al een tijdje een “grote naam” op het 
verlanglijstje had staan en dat is met cabaretier 
Jochem Myjer ruimschoots geslaagd. Voor Jochem 
hoefde de KKW echter niet ver te zoeken, daar 

Jochem onder regie van de Wergeaster regisseur Jos 
Thie enkele weken daarvoor al een week in het 
diepste geheim de Bidler als ‘trainingscentrum’ 
hadden ingenomen, om de op handen zijnde show 
van deze rasartiest ‘in elkaar te zetten’! Maar 

desalniettemin een bovenslag voor de KKW. 
voor meer activiteiten van de KKW en alle andere 

Bidlergebruikers, raad ik u aan om de brievenbus, 
Havensbank, internet en de Dorpsagenda, met een 
scherp oog in de gaten te houden. 
 
Mathijs 
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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


 

  

 

 
 

Stichting Wurkgroep 
           Werregea Ald – Wergea Nij 

 

Kalinder 2017 
 
Op freedtejûn 7 oktober hawwe wy manmachtich mei de kalinders 

by de doarren lâns west en mei súkses. De kalinders binne allegearre 
ferkocht. Tige tank dat elk ús dêr sa mei holpen hat. Ek tank oan al 
dy frijwilligers dy’t ús bystien ha by de ferkeap. 
Der wie mear fraach dan wy kalinders hiene, dat wy ha noch 25 
ekstra besteld. Dêr binne, op it stuit dat ik dit skriuw, al 13 fan 
fersein. 
Wa’t noch net in kalinder hat, om’t wy jimme net thús troffen, mar 

dochs graach ien ha wol, kin sa lang der noch guon binne, ien helje 
by Sjoerd L. Spykstra (Nieuweweg 10).  OP is no echt OP!! 
It binne hiele aardige kalinders om sels te hawwen, mar se kinne ek 
poerbêst wei jûn wurde as Sinteklaas-, Kryst- of jierdeikadootsje. Se 
kostje € 6,00 it stik 

 

Ut namme fan de Wurkgroep WAWN, 
Rinze Visser, skriuwer 
 

 

Filmkafé Bagdad  
 
Film: Carol 

Vrijdag 9 december, 20.30 uur 
Us Doarpshûs 
Nieuwe Weg 5 
Wergea 
 
Entree € 7.50 (incl. kopje koffie/thee) 
 

 
Lesbisch kon je in de jaren vijftig niet zijn. Je was hetero of je 
was alleen. Het was alsof ze een taal moesten vinden die nog niet 
bestond, zei regisseur Todd Haynes over de ontluikende liefde 
tussen twee vrouwen. 
 

Carol vertelt het verhaal van een lesbische relatie in het Amerika 
van begin jaren vijftig, de tijd van de oorlog in Korea en de 

heksenjacht op communisten. Cate Blanchett speelt de titelheld, 
een dame uit de hogere middenklasse van New York die gevangen 
zit in een liefdeloos huwelijk. Wanneer de vriendschap met de 
muizige winkelbediende Therese (Rooney Mara, bekend van de 
titelrol uit de Amerikaanse remake van The Girl with the Dragon 

Tattoo) uitgroeit tot een liefdesrelatie, slaat de man des huizes 
(Kyle Chandler) op tilt. Carol dreigt alles te verliezen, kind, huis, 
reputatie, vriendin, maar maakt een morele keuze en wint de 
liefde. 
 
Van het verbluffende openingsshot tot het triomfantelijke 
slotbeeld weet Carol twee uur lang te betoveren. 

 
De film is gebaseerd op het verhaal wat in 1952 onder 
pseudoniem gepubliceerd is door de Amerikaanse schrijfster 

Patricia Highsmith onder de titel The Price of Salt. 
 
Wil je op de hoogte blijven van ons programma: stuur een mail 

naar filmkafebagdad@gmail.com 
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Nieuws van De Twamêster - Groep 5 - 6 

 
 

Hallo ik ben puck ik ben 10 jaar en ik zit in groep 6. 
 

Ik ga vertellen over ‘Wetsus’. Op school kregen wij les van iemand 
van Wetsus en daarmee deden we  proefjes.  
 
Hierbij gingen we dingen ontdekken over water. 
Met water en azijn en olie. Het ging bubbelen! 
We mochten een onderzoekersjas aan en een bril op.  
 

En er was ook drama dat ging over de dromen slinger dan was 
er een  rustig muziek je op en je moest stil zijn  dan moest  je het 
krijtje na doen  wat je hebt  getekend  op de muziek ging je dansen 
en als je bijvoorbeeld had je grote  krullen of kleine krullen 
(niet in je haar hoor ).  

 

En er was ook nog dan moest  je iets maken van ijzerdraad  
en dan moest je met een plastic zakje en dan moest je in de rij gaan 
staan dus en dan ging  de juf met een heet  föhn en dan smolt de 
plastic zakje om het ijzerdraad en dan kon je hem nog verven of oogjes  op plakken  en dan kon je het nog 
op een hout blokje doen die kon je ook verven of met stiften .  
 
Groetjes van groep 5/6 

 
 

<<<<<>>>>> 
 
 
Hallo ik ben Sydo ik ben 8 jaar ik zit in groep 5b. Ik ga wat vertellen over crea. 

 
  

 Crea is dan doen we allemaal creatieve dingen. 
 Vilten dan maken we een vlinder  van hele dunne wol, en 
 later ook nog een sleutelhanger. 
 
 Drama is dat we dingen doen met muziek over de dromen 

 slinger. 
  
 Bamboe stokken dan deden we wie de hoogste toren had. 
 IJzerdraad met zakjes dan deden we met een hele hete föhn 
 en plastic zak om het ontwerp heen föhnen zodat hij kleiner  
 werd en je de vorm goed kon zien.  
 

 
 
 

 
Lijkt het u leuk om ook eens te komen helpen bij de crea lessen? 

 

Uw hulp is altijd welkom! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mopje: 
 
Wat is het verschil tussen een wesp en een juf?  
 

Een wesp doet alleen  vervelend  in de zomer en een juf het hele jaar… 
 

7 





 

Natoernijs 

 
Mei in kâlde hurde wyn binne wy op 14 oktober nei de 
Buisman koai west. Om de poddestuollen wie it 

eigenliks  begongen mar troch de droechte binne dy 

der noch net folle. Yn de koai moatte der 103 soarten 
wêze, wy ha der goed tsien soarten fûn mar wol 
nijsgjirrige. 
 
De soarten dy wy sjoen hawwe binne: Fluwielpoatsje, 
Ploairokje, Bovisten, Houtknots zwam. Dúvelsei is 
glêd glibberich en stjonkt, dêr komme miggen op ôf 

en troch dat se op de hoed sitten gean ferspriede se  
de spoaren dy oan harren poaten sitte. Ut dizze 
poddestoel komt de stjonkswam hy is ietber. Sneon 
hie Johan de Jong der noch in lyts ferhaal oer. 
Elvebakjes op in âlde beam stronk, Grijze 
buisjeszwam  op in beam, Kogelhoutzwam op in Es, 
Gaatjeszwam om in beam, Zwarte hertezwam. 

It foel ús net ôf wat wy noch sjoen hawwe. 
Der wie ek noch: Waterpeper, smakket bitter as jo 
der op kôgje, Water muur, Stekelvarens  brune  
stikels oan de ûnderkant fan de stâle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No noch wat oer de einekoai. 

 
Wat is in einekoai? 
Dizze  bestiet út in wetterplasse mei in ferheging mei  
wat beamkeguod en reidskermen. Efter dy skermen 
koe de koaiker him sûnder dat de einen him seagen 
troch de koai rinne mei syn hûn. 

 
De útdrukking ”efter  de skermen lâns” komt hjir fan. 
De Koaidobbe is meastentiids rjochthoekich wêrby  op 
de fjouwer hoeken fan de dobbe in fangpiip oanlein is. 
 
Yn 1718 telde Fryslân 131 einekoaien. Yn de 18e en 

19e ieu is de klad der yn kommen. Der waard minder 
fongen troch feroaring fan it biotoop, yn 1982 wienen 
der noch 28 oer wêrfan it Fryske Gea der 8 fan yn 

behear hie. Dizze koaien wurde faak ûnderhâlden 
troch frijwilligers, sa wie ús froegere doarpsgenoat 
Jan Drost elke wike by dy frijwilligers om in einekoai 
op te knappen. 

 
Einekoaien bestimd foar de fangst fan einen hienen 
grutte betsjutting foar de leveransiers fan wyld. Dit 
wyld waar ek nei it bûtelân ferkocht en de koaiker koe 
der fan bestean. 
 
De Buisman Koai 

Dizze is troch legaten yn 1963 yn besit kommen fan it 
Fryske Gea, sa ek de koai yn Piaam. Dit is ek in 
Buismankoai mar is in Oeriselsk model. Dat wol sizze 
dat der oare pipen oan sitte as dy fan Gytsjerk. Dy  

binne rjocht en dizzen net, dy hat in krommepiip mei 
skurden dy’t oanien slutend binne. 

 
 

Us koai hat skeef steane skutten en leit op de râne 

fan sân en fean en hat in rike begroeiïng, dertroch 
binne der fûgels sa as, blauwe wikel, 
wâldmies,sturtmies enz.  

 

   
 
In koai stiet net altyd yn in wettergebied mar ek wol 
op hege sângrûn sa as by Aldemardum. Rêst is tige 

wichtich Sa gau de ein mar wat heard is dy fuort. 
 
De koai wurdt earst yn de maitiid mei kuorren 
behongen, as de aaien útkommen binne en de einen it 
fjild yngongen binne, makket de koaiker de koai wer 

op oarder. 

 
Yn july komme dan de einen werom mei de jongen, 
de jacht en it lânwurk is begonnen wêrtroch se de rêst 
opsykje. De jonge einen wurde faaks “stâleinen”, dat 
binne einen dy’t wer as lokein brûkt wurde. 
 
It koaiker hûntsje kaam yn 1966 as in erkent ras by 

de koai. Dizze moast de oandacht fan de einen  sjen 
te krijen troch de sturt omheech te hâlden wêrtroch 
de einen nijsgjirrich waarden. 
 
De einen waarden altyd yn de piip fongen dêr wêr’t de 
wyn op stiet sa dat se de koaiker net rûkten, dizze hie 
ek faak in smeulende turf by him om de reuk fan him 

sels fuort te driuwen. Der wurdt earst foer struid, de 
“stâleinen“ gean der op ôf en sa nimme sy de wylde 
einen mei. Dêrnei driuwt de koaiker de wylde einen yn 
de piip dy’t hy ôfslút en sa de einen derút helje kin. 
De einen geane nachts it lân op om te iten as sy  
werom geane nimme sy de wylde einen mei nei de 

koai. 
 
De rêst is hiel wichtich dêrom wie der in 
“afpalingsrecht”, dat fanút it midden fan de koai 1200 
meter yn it rûn besloech. Yn dat “afpalingsrecht”  
mocht net in minsk komme, dat wie om de rêst te 
bewarjen. De jachtwet út 1814 hat dit doe fêststeld. 

Mei peallen, buorden, waar de grins oanjûn fan sa’n 
jachtterrein. Dit wie ferplicht. 

 
Dizze wike seach ik de fjildlyster yn grutte keppels 
fleanen it is krekt as hawwe dy bisten altyd de duvel 
efteren harren oan sitten. Dêrneist seach ik in wite 
riger stean en dy kaam rêstich om heech en sloech 

syn wjukken út en gie in eintsje fierder sitten. Dat is 
al in hiel ferskil tusken dy twa. De iene fljocht om te 
fleanen en de oare om rêstich om him hinne te sjen. 
Der wienen ek twa sidesturten (pestvogels) yn de 
boskjes by it hotel Campanule. As jimme dêr lâns 
fytse sjoch dan efkes nei de beamkes mei dy moaie 

reade beien, der sitte dizze fûgels faaks. 
 
Dit wie it natoernijs. 
S de Groot Tel 058-2551761 

  

 
Ploairokje 

 
Dúvelsei 
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  Winteractie voedselbank leeuwarden 
 
Armoede is in ons land een hardnekkig probleem. De landelijke kerken komen het al lange tijd tegen en de 

laatste jaren wordt het er niet beter op. Dat is dan ook de reden waarom de gezamenlijke diaconieën van alle 
kerken van Wergea, Warten en Warstiens besloten hebben om net als vorig jaar rond de Kerst een actie te 
organiseren voor de Voedselbank te Leeuwarden. Bij het woord ‘armoede’ denken velen aan de televisiebeelden 
van hongerende kinderen in de derde wereld. Maar wat houdt ‘armoede’ in voor kinderen en gezinnen in 

Nederland? 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van schokkende beelden van kinderen die doodgaan van de honger. Het 
is wel een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht komen door 
continu gebrek aan geld voor alles dat iets uitstijgt boven de meest elementaire behoeften; en soms kan daarin 
zelfs niet meer fatsoenlijk worden voorzien.  
Een alleenstaande moeder met twee kinderen zegt het zo: “De druk is heel, heel erg groot! Je raakt in paniek 

bij de minste of geringste zaken: een lekke fietsband, een kapotte broek, kapotte schoenen of het simpelweg 
moeten kopen van een doosje aspirine. Het nachten wakker liggen, hoe moet dit, hoe moet dat. We hebben niet 
dagelijks een warme maaltijd. Ik ben af en toe echt radeloos.” 
Het is altijd rekenen. Een kind van een vrouw in de bijstand zei eens: “Mijn moeder heeft altijd een som in haar 

hoofd.” 
Armoede raakt je. Niet alleen in je portemonnee, maar in alle facetten van het leven en in je gevoel van 
eigenwaarde. 

Voor lang niet iedereen is betaalde arbeid een mogelijkheid om aan die armoede te ontsnappen. Het aantal 
werkende armen stijgt bovendien sterk. 
 
Barmhartigheid en gerechtigheid 
Vanuit de kerken besteden we sinds jaar en dag aandacht aan armoede. Verzet tegen het onrecht van armoede 
raakt tenslotte het hart van het evangelie. Plaatselijke diaconieën zetten zich in om mensen in de knel met raad 

en daad bij te staan. Landelijk en provinciaal wordt dat ondersteund door Kerkinactie. Bij alle activiteiten gaan 
‘helpen waar geen helper is’ en het signaleren van misstanden en alarmeren van politiek en samenleving hand 
in hand. Diaconaat is barmhartigheid en gerechtigheid. 

 
Wat doet de Voedselbank Leeuwarden? 
De Voedselbank Leeuwarden verstrekt maandelijks ca. 500 voedselpakketten aan mensen die niet rond kunnen 

komen. Dat betekent bijvoorbeeld voor een éénpersoonshuishouden dat deze per maand aan eten, drinken en 

kleding minder dan E 150,- te besteden heeft. Dit betekent ook dat de Voedselbank voor het samenstellen van 
de voedselpakketten maandelijks over circa 6000 producten moet beschikken! 
 
Wat kunt u doen? 
U kunt het werk van de Voedselbank ondersteunen door: 

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

2 Het inzamelen van houdbare levensmiddelen zoals: 
melk en melkproducten 
macaroni/rijst, sauzen en mixen 
‘harde groenten’ zoals bieten, wortels, koolsoorten, uien, aardappelen en blikgroenten 

vruchten op sap en snoep 
broodbeleg zoals jam, pindakaas etc. 
maar ook: wasmiddelen en toiletartikelen 

2 U aan te melden als vrijwilliger, bijvoorbeeld om te helpen bij de ‘supermarktacties’, of bij het verzorgen 

van de administratie of te helpen bij het transport. U kunt de Voedselbank telefonisch bereiken op 058-

2553994 of per mail info@voedselbankleeuwarden.nl. Neemt u ook eens een kijkje op de website: 
www.voedselbankleeuwarden.nl.  

Het overmaken van een gift op bankrekening NL79  RABO  0131  3398  34    
of door donateur te worden. 
 
Bovenstaande produkten kunt u van 10 december tot en met 27 december inleveren in de dozen bij:  
Gereformeerde Kerk te Warten  

Fam. Van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten)                     
ATTENT Wergea 

 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 
Met een groet van de diaconieën van de katholieke, doopsgezinde, gereformeerde en hervormde 

kerkgemeenschappen van Warten/Wergea/Warstiens 
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Fijne feestdagen en een super begin 
van het nieuwe jaar. 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

AKTIE  IN DE WEEK VAN  
29 NOVEMBER TOT 3 DECEMBER: 

 

Knippen voor heren en jongens : €15,-.   
Dames en meiden lang haar punten : €16,50  

 
 

AKTIE VOOR DE WEEK  6 TOT 10 DECEMBER: 
 

SEMI PERMANENT ONDERSTEUNING. 
nu voor  €65,00. 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

Under de Kriich beam 
 
Het wordt weer eerder donker, de bladeren vallen van de bomen en de 

geur van houtkachels verspreidt zich buiten, kortom de winter komt 
eraan. 
 
Bij de winter horen natuurlijk ook de gezellige lichtjes, knus binnen met 

elkaar, Sinterklaas en niet te vergeten KERST! 
 
U zult denken, stond dat vorig jaar ook niet in de Havensbank? 
Ja, dat klopt maar het was zo’n groot succes, met een overvolle kerk en 
een fantastische sfeer dat we het dit jaar weer gaan herhalen op zaterdag 
17 december in de hervormde kerk te Warstiens. 
 

Speciaal voor het concert is er extra parkeerruimte verzorgd. De entree is 
gratis en om 20:00 uur zullen de eerste kerstklanken klinken. Omdat bij 
kerst samenzijn, muziek en vooral gezelligheid hoort zal er na afloop 
warme chocolademelk en glühwein zijn. 

 
Komt allen, onder de Kriich beam! 
 

Wurk op de Túnen 

 
Op 5 november is er met vrijwilligers veel werk 
verzet in de Fruitboomgaard van Wergea tijdens de 
Landelijke Natuurwerkdag. 
 
Dit is de grootste vrijwilligersactie in het groen en 

telde dit jaar 23 locaties in Friesland. 
 
In Wergea werden de hoogstamfruitbomen voorzien 

van de nodige compost. 
Boomspiegels en paden werden van onkruid 
ontdaan.  
 

Op 1 bui na was het een zeer geslaagde dag. De 
koffie was lekker en de broodjes knakworst 
smaakten best! 
 
Vrijwilligers bedankt! Laat de winter maar komen! 
 

Groencommissie 
Pleatslik Belang, 
Dolf Velde 
Erica Haijtema 
Anne Wobbes 

 

 

 

 

 

 
De jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds, heeft dit jaar in 
Wergea, Warstiens en Eagum € 713,63 opgeleverd.  
 

Bedankt Wergea, Warstiens en Aegum!  
 
Niemand aan de deur gehad? 
Mochten mensen 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.  
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

Nieuws van de Beeldhouwwerkplaats 

Binnen-ste-Buiten te Wergea 
  

Iedere donderdagmorgen is er open atelier van half 
10 tot half 1. 
Nieuwsgierig wat er allemaal gebeurt in de 
beeldhouwwerkplaats? Kom vrijblijvend eens langs 
voor een praatje, een blik in het atelier, een kopje 
koffie. Wij vertellen u graag, wat er allemaal mogelijk 
is met steen, klei of was. 

 
Wilt u zelf een keertje uitproberen? Dat kan! Elke 
donderdagmorgen in december kan eenieder 
éénmalig aan het werk gaan, om te ervaren, wat je 
allemaal kunt met (zachte) steen, klei en was. 
kosten € 20,- en wilt u daarna vaker komen dan is de 
strippenkaart een mooie gelegenheid. Iedereen wordt 

individueel begeleid. Wilt u zelfstandig lekker aan het 

werk? Ook dat kan! 
  
Derde zaterdag van de maandworkshop 
Op zaterdag 17 december is er weer een workshop 
van een hele dag. Wilt u langere tijd aan iets werken, 

dan is dit een mooie gelegenheid. Deze dag is voor 
iedereen toegankelijk, of je nu beginner bent of 
gevorderd. Van half 10 tot half 5 wordt er gewerkt 
onder begeleiding. Kosten € 65,- incl. lunch. 
 
Dit is een maandelijks terugkerende workshop. Het is 
een vrije intekening, dat wil zeggen dat je éénmalig, 

incidenteel of geregeld een derde zaterdag kunt 
deelnemen. De volgende data zijn: 21 januari 2017, 
18 februari 2017, 18 maart 2017 en verder iedere 

derde zaterdag. 
  
Cadeautip: idee voor de decembermaand! 
Een compleet beeldhouwsetje om zelf een beeldje 

te maken. Materiaal en gebruiksaanwijzing zijn 
toegevoegd. Met speksteen € 12,-, met zachte 
mergel € 4,-. Tevens zijn er cadeau-
bonnen verkrijgbaar in verschillende prijsklassen! 
  
Kerstvakantie: leuke activiteit voor pake en 

beppe en bern (e/o omke, muoike, buorfrou/-man 
etc.) 
 
Op woensdag 4 januari 2017 samen aan de slag om 
een beeldje te maken van (zachte) steen. 

‘s Morgens van 10 tot 12 uur en ‘s middags van half 2 
tot half 4. 

Kosten: 2 pers. € 22,-, voor 3 pers. € 32,- en voor 4 
pers. € 43,- incl. steen en consumptie. 
Wees er snel bij, want vol is vol! 
bel 06-15446642 of e-mail: margottubben@zonnet.nl 
  
Feestje vieren? Kinderfeestje, familie/vrienden 
of collega’s? Ook dat is mogelijk bij de beeldhouw-

werkplaats. 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-mail margottubben@zonnet.nl 
tel. 06-15446642 
 

 
 
 
 

 
  

  
 

  
  

 
Sneinskoalle wergea 

 
Op eerste Kerstdag vieren wij Kerstfeest 
met een uitvoering van de kerstmusical: 

 

‘HET DROMENMUSEUM’ 

 
 
 
 
                         

 
 
 
 
 
 
 

In het rustige stadje Stillebroek staat een bijzonder 
museum: Het dromenmuseum. Je kunt er foto’s, 
tekeningen, schilderijen en beschrijvingen bekijken 

van bijzondere dromen. De dromen zijn heel 
verschillend: Er zijn leuke dromen, vervelende 
dromen, saaie dromen, vergeten dromen, 
toekomstdromen en nog veel meer. 

 
’s Nachts wordt het museum bewaakt door een 
nachtwaker. Maar hoewel de nachtwaker erg zijn best 
doet, lukt het hem in een donkere nacht toch niet om 
wakker te blijven. Hij valt in slaap, waardoor 
onbekenden kans zien om in te breken en het 

museum leeg te roven. Hoe moet het nu verder met 
het museum? 
 

25 december, 19.00 uur in 
de Frissel 

Kerkbuurt 10, Wergea 
 

Iedereen is van harte wekom!! 
 
De kinderen en leiding van  
Sneinskoalle Wergea 
 
Er is ook een voorstelling op zondag 18 december 
16.00 uur in de Doopsgezinde Kerk in Grou, 

Hoofdstraat 44. 
 
Ook daar is een ieder welkom!  
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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 



 

  

Dorpsagenda 
 

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  

11.12.2016 Adventsviering (tsjerken Warten-Wergea - Warstiens 

 en de Rie fan tsjerken  De Bidler 

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  

17.12.2016 “Under de Kriich beam"  Tsjerke Wartstiens  

20.00 uur Kerst concert fanfare de kriich 

21.12.2016 Kerstfeest Twamester  De Bidler  

21.12.2016 Soos en Meer "Samen eten" Kerst  Us Doarpshûs  

12.30 uur  

24.12.2016 M Loonen en Jaap  De Bidler  

30.12.2016 Maatklaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren  

19.45 uur  

01.01.2017 1 januari feest  De Bidler  

09.01.2017 Schrijfavond Amnesty International  De Frissel  

19.00- 20.00 uur  

11.01.2017 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

13.01.2017 Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  

19.30 uur  

14.01.2017 Driebanden "BC Castelein"  Café Lands Welvaren  

13.00 uur  

14.01.2017 KKW: Pier 21 met de voorstelling DOEK De Bidler  

20.00 uur  

20.01.2017 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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http://www.wergea.com/agenda/details/1632-feestavond-iepenloftspul-de-suvering
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/details/1585-klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/details/1613-soos-en-meer-kerstmiddag
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1491-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1559-film-kafe-bagdad
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1594-biljart-marathon-bc-castelein
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1619-schrijfavond-amnesty-international
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/42-de-frissel
http://www.wergea.com/agenda/details/1476-vrouwen-van-nu
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1606-kluspartij-schutjassen
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/48-tsjerke-wartstiens
http://www.wergea.com/agenda/details/1659-kerstfeest-twamester
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1614-soos-en-meer-samen-eten-kerst
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1660-optie-m-loonen-en-jaap
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1586-maatklaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/details/1661-1-januari-feest
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1620-schrijfavond-amnesty-international
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/42-de-frissel
http://www.wergea.com/agenda/details/1634-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1578-schutjassen-loterijclub-risico
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/details/1595-driebanden-bc-castelein
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/agenda/details/1662-kkw-pier-21-met-de-voorstelling-doek
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1560-film-kafe-bagdad
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
mailto:a.kerkstra@upcmail.nl


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


 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Colofon 
 
November 2016, 56e jaargang 

nr. 11.  

 

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 31 december 2016. 

 

Kopij uiterlijk woensdag 21 december 

a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten december 2016 
 

St Martinusparochie 

Zo. 4 dec. 09.30 uur G. Kamsma, wo.co. 
Di. 6 dec. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Di. 13 dec. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 18 dec. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
  en P. Vermaat 
Di. 20 dec. 19.00 uur euch. P. Stiekema 

Za. 24 dec. 22.00 uur S. Boukema, wo.co. 
  Kerstnachtdienst 
Di. 27 dec. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 1 jan. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 

 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 

4 dec. 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong 
11 dec. 19.00 uur Wergea ds. A. Buizer 
 Oecumenische Adventsviering in de Bidler 
18 dec. 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn 

24 dec. 20.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
 Gezamenlijke dienst met Doopsgezinden 
 m.m.v. Ynspiraasje 
25 dec. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
 Kerst m.m.v. Ynspiraasje 
31 dec. 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer 
 

Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 

Hoofdstraat 44 te Grou 
4 dec. 10.00 uur br. C. Nijkamp 

 Tweede Advent, optreden Mingd Koor 
11 dec. 10.00 uur zr. M. Prins 
18 dec. 16.00 uur Vierde Advent,  
 Musical van de Sneinskoalle 
25 dec. 10.00 uur Kerst, Lit. Groep 
31 dec. 19.00 uur zr. Baukje Bosscha 
 

Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
4 dec. 11.00 uur ds. T. Deelstra, H.A. 

11 dec. 09.30 uur ds. H. Klein-Ikkink 

18 dec. 09.30 uur ds. J. Paans 
24 dec. 21.00 uur Commissie 
  Kerstnachtdienst 
25 dec. 09.30 uur ds. A. Bouman 
31 dec.  19.30 uur ds. A. Bouman 
 

Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.hoek9@kpnplanet.nl  

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

 
December woensdag 21 december zaterdag 31 december 

 

Yn de folgjende Havensbank de ynleverdata foar 2017! 
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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.  
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Contactgegevens gemeente Leeuwarden 

Voor meldingen, klachten of overlast over uw 
leefomgeving neemt u contact op met de melddesk. 
Dit kan telefonisch via 14058 of via 

www.leeuwarden.nl. 
Ook voor alle overige zaken neemt u contact op via 
14058. De telefonistes verwijzen u dan verder door. 
 

Stichting Aldereinwurk Boarnsterhim 
Doel: emancipatie, participatie en welzijn van 
ouderen. Info: (0566) 62 31 36, ma. t/m do. 9 – 12 
uur. 
Meldpunt Boarnsterhim  
Voor 55 +, chronisch zieken en gehandicapten. Doel: 

beantwoorden vragen over hulp, zorg en zelfstanding 
wonen (0566) 62 42 52. 

"Meitinker" Warten / Wergea 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 
 
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.  
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