
       Desimber 2016 





 

We hawwe altyd mei in soad wille yn Wergea wenne. 
Fanwege sûnens wenje we no yn Nij Dekema,  
 

It adres fan Tiet is: 

Nij Dekema, Skildyk 10-1.02, 9024 EN, Weidum 
Fan Jelte: K.116. 
Us tillefoannûmer bliuwt itselde. 
 
By dizze sizze we al ús donateur- en lidmaatskippen 
op. 

 
Wy winskje jim in hiel goed nijjier ta! 
 
Jelte en Tiet Schuurman 

  
Ook de jongelieden van de Merkekommisje zullen van deze paden afwijken vanwege hun aankondiging de 
merke met twee weken te vervroegen, wat in mijn ogen helemaal zo gek nog niet is. Het is 
marketingtechnisch gezien heel onlogisch door midden in de bouwvak een feest te organiseren dus zie ik best 

heil in dit ietwat controversiële idee. 
 

Op cultureel gebied was 2016 voor Wergea natuurlijk een jubeljaar! In juni werd één van de beste edities ooit 
van het Iepenloftspul opgevoerd bij de oude waterzuivering van de Frico. Onder leiding van Theo Smedes 
werd er een waar spektakel opgevoerd wat een feestje was voor oog en oor. Dat ik hier echt geen gekke 
dingen sta te beweren bewijzen wel de twee Gouden Gurbes die dit stuk heeft opgeleverd: een voor beste 
mannelijke hoofdrol en de mooiste prijs die je kunt krijgen als productie: de publieksprijs. Op 17 november 

werd ons dorp verrast met de komst van één van Nederlands grote sterren op het gebied van cabaret: 
Jochem Meyer. Na afloop van zijn try-out ging hij ook nog eens uitgebreid op de foto met het razend 
enthousiaste Wergeaster publiek wat prachtig fotomateriaal opleverde op de diverse social media.  
 
Hoewel wij de Havensbank met een zes man tellende redactie, plus een typiste iedere maand met plezier 
vervaardigen was er op de achtergrond altijd nog een stille kracht actief. In oktober is ons stille zevende 
redactielid Wiebe Sinnema helaas overleden. Na zijn pensionering als regulier redactielid was Wiebe altijd nog 

betrokken geweest bij de Havensbank, niet alleen met zijn literaire meesterwerken, maar ook corrector van 
de stukken die in het Fries werden aangeleverd. Dit was broodnodig want niet iedereen beheerst het Fries zo 
goed als Wiebe. Tijdens onze jaarlijkse afsluiter zal Wiebe ook nog uitgebreid voorbij komen, want hij is 
postuum geëerd met een heuse categorie in het triviantspel wat gespeeld wordt. Vragen over Frankrijk, 
pausen en Mokum zullen de redactieleden om de oren gesmeten worden door de quizmaster. 
 

Helaas is Wiebe niet de enige (oud) Wergeaster die in 2016 ons is ontvallen:  
 
4 januari Marion Vlemmings oud 59 jaar  
14 januari  Akke Wijbrandi-Postma oud 90 jaar 
20 januari Pietje de Groot-Boormsma oud 101 jaar 
6 februari Boukje van der Meer-Dijkstra oud 79 jaar 
15 mei Jan IJme IJntema oud 90 jaar 

16 mei Bintje Trijntje Hofstra-Krol oud 85 jaar 
23 mei Jannie van der Veen-Scholten oud 62 jaar 
31 mei Wop Wielinga-Zwart oud 95 jaar 
22 juli Grietje Hoogeveen-de Groot oud 75 jaar 
22 juli Griet Sinnema-Boersma oud 86 jaar 
6 augustus Helenia Theresia Engwerda-Hoekstra oud 91 jaar 
16 september Douwe Sjoerd van der Weide oud 69 jaar 

11 oktober  Antje van der Vlugt-Posthumus oud 80 jaar 
14 oktober Geesje Dijkstra-Bosma oud 75 jaar 
20 oktober Wiebe Maria Sinnema oud 71 jaar 

2 november Rintje Roersma oud 78 jaar 
 
Namens de redactie wensen wij iedere lezer een gelukkig en een gezond nieuwjaar!  

 
Emiel     
 

 

Jeften 
 

Dy ‘t witte wol hoe djoer it jild is, 

moat in euro liene. 
 
€   20,00: S.d.B. 

€   25,00: T.Z.cj 
€ 100,00: Huisartsenpraktijk Warga 
€   15,00: G.v.W. 
€     2,50: L.M.M. 
€   30,00: K.K. 
€   54,32: L.B. en H.B.M. 
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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


 

  

 
 

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in  
Wergea,  in de week van 7 t/m 12 november                 
€ 540,44 opgebracht. De organisatie bedankt 

hiervoor alle gevers en collectanten. 
 
Volgend jaar ook meehelpen? 
Wilt u in 2017 ook uw steentje bijdragen door mee 
te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier 

blij mee. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-
nederland.nl/collecteren of  

bij:  Ellie Boersma 
Tel:  0588440495 of email: 
elliefeenstra@hotmail.com 
 

 
 
 
Op het fotojaaroverzicht vindt u foto’s van allerlei hoogtepunten van het afgelopen jaar. Elf van deze 

organisaties, activiteiten, gebouwen, gebeurtenissen of personen kunt u in de bovenstaande puzzel kwijt. 
 
Op twee evenementen na is alles in het Nederlands gespeld. Bij nummer 5 en 11 heeft u de letter alvast 
gekregen. In de vetgedrukte hokjes ontstaat dan de oplossing van deze puzzel. De oplossingen kunt u voor 
19 januari 2017 inleveren bij één van de redactieleden. Onder de inzenders worden zoals altijd Wergea 
Oereinbonnen verloot. 

 
Succes!   
 

 
 
De landelijke collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds in november was ook dit jaar een groot 
succes! In de gemeente Leeuwarden is een mooi 
bedrag van € 6692,18 opgehaald. 
 

Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor 
hun bijdrage en alle collectanten en collecte-
coördinatoren voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar 

weer door weer en wind op pad gegaan om zich 
sterk te maken tegen MS. 
  
Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en 

doneer online. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 5057 
(NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 
4333 en doneer eenmalig €2. 
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Aankondiging 

 
Omleidingsroutes t.b.v. vervanging van de brug Peinjedyk/Greate Mar. 

 

Op woensdag 7 december heeft de gemeente Leeuwarden samen met aannemer De Boer en De Groot een 
informatieavond georganiseerd om u bij te praten over de vervanging van de brug Peinjedyk/Greate Mar. 
U heeft ons gevraagd om een kaart met de omleidingsroute toe te sturen in verband met de bereikbaarheid 
voor toeleveranciers tijdens de uitvoering van de  brug. Hierbij ontvangt van ons een kaart met de 
omleidingsroute en de data wanneer de afsluitingen zullen plaatsvinden. 
 

 Op 21 en 22 december is de brug afgesloten voor vrachtverkeer in verband met werkzaamheden 
nutsvoorzieningen 
 

 Van 16 t/m 20 januari is de brug van 22.00 uur tot 7.00 uur afgesloten voor alle verkeer in verband met 
werkzaamheden nutsvoorzieningen 

 

Van 23 januari t/m 3 maart is de brug afgesloten voor alle verkeer (uitgezonderd fietsverkeer) in verband 
met de uitvoering van de brug 
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Nieuws van Pleatslik 

Belang Wergea 
 

Oproep AED bedieners 

 
Vanuit Iepenloft Wergea en de 
EHBO vereniging Wergea-Warten  
zijn wij bezig in samenwerking 
met Pleatslik Belang om in 

Wergea 2 AED apparaten operatief te krijgen. 
En daar hebben we jullie hulp bij nodig.  
Ben je bevoegd en bekwaam om met een AED te 
werken en te reanimeren, dan zoeken we jouw. 
Meld je aan bij Pleatslik Belang, dan wordt je 
uitgenodigd voor een informatieavond. 
Op deze avond leggen we uit en laten we zien, waar 

de aed’s hangen en hoe deze te bedienen. 
Ook komt er dan meer informatie over de 
samenwerking met hartslagnu.nl 
Het mailadres van Pleatslik Belang is 
pleatslikbelang@wergea.com. 
 

Wie wil ons helpen, we horen het graag! 

 

 
 

 
 
De gemeente Leeuwarden 
zoekt rechthebbenden 
van/voor graven op de 
begraafplaats te Wergea 

  
Op de gemeentelijke 
begraafplaats te Wergea 
bevinden zich graven 

waarvan volgens de administratie geen actuele 
rechthebbenden bekend zijn. Dit komt doordat de 
laatste rechthebbende overleden is of omdat er 

onvoldoende gegevens zijn om de rechthebbende te 
kunnen identificeren. Bij een graf zonder actuele 
rechthebbende heeft de gemeente geen 
aanspreekpunt en is er niemand die besluiten kan 
nemen over het graf. Deze situatie is onwenselijk en 
kán er toe leiden dat grafrechten verlopen of 

vervallen verklaard worden. 
  
De gemeente Leeuwarden wil graag dat in haar 
administratie aan zoveel mogelijk graven actuele 

rechthebbenden gekoppeld zijn. De gemeente zal 
daarom de daarvoor in aanmerking komende graven 
de komende tijd markeren met een sticker of met een 

bordje, waarmee belanghebbenden worden 
opgeroepen om contact op te nemen met de 
administratie. Als u echter nu al weet of vermoedt dat 
de gemeente bij een bepaald graf geen actuele 
rechthebbende (meer) heeft, kunt u contact opnemen 
met de administratie begraafplaatsen. 
 

 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 140 58. U 

kunt ook een e-mail sturen 
naar begraafplaatsen@leeuwarden.nl.   

 
 

 
 

Doek! 
 
De komeedzje 
DOEK! yn de Bidler 
op sneon 14 
jannewaris! 
Pier21 bringt op 
sneon 14 

jannewaris fan it 
nijjier de Frysktalige fersy fan DOEK!. 
 
Tamara Schoppert en Hilbert Dijkstra spylje yn de 
komeedzje DOEK! twa akteurs, Lies en Richard, dy’t 
nei 25 jier opnij it toanielstik ynstudearje dêr’t se 

eartiids triomfen mei fierd hawwe. Mar súksessen dy’t 

yn it ferline behelle binne, binne noch gjin garânsje 
foar de takomst. Want DOEK! giet nammentlik oer 
twa minsken dy’t elkoars grutte leafde binne, mar net 
mei elkoar libje kinne. 
 
Tamara Schoppert hat spile yn Pak’m Stanzi en de 

Sunshine Boys. Hilbert Dijkstra spile yn Augustus 
Oklahoma, Rainman en spilet yn de televyzjesearje 
Dokter Deen. Hilbert en Tamara waarden in stel yn 
Andorra, Hamlet, ‘n Meeuw en Gleone Gloede, mei 
oare wurden: it ideale akteursduo om yn Fryslân de 
rollen fan Lies en Richard te spyljen! 
 

DOEK! earder suksesfol yn it Nederlânsk en it Dútsk. 
DOEK! gong yn 2011 yn premjêre, mei Loes Luca en 
Peter Blok yn de rollen fan Lies en Richard. It stik luts 

folle sealen, wûn de AVRO – literatuerpriis en gong yn 
2012 suksesfol yn reprize. Der kaam in Dútske 
fersy (Der Letzte Vorhang) dy’t ta ien fan de trije 
bêste toanielstikken fan it seizoen 2013 – 2014 

keazen waard.  
 
DOEK! is skreaun troch Maria Goos en yn it Frysk 
oerset troch Gurbe Dijkstra. Froukje van Houten docht 
de regy.  
 

Kaarten  
Wolle jo seker wêze fan in kaart dan kin dy bestelt 
wurde op de site fan de Kulturele Kommisje Wergea 
(www.kulturelekommisjewergea.nl) of op 
tillefoannummer (058) 255 28 44. 
Mar jo kinne der ek foar kieze om op de jûn sels in 
kaart oan de kassa te heljen. In tagongskaart kostet 

18 Euro.   
 
Oant sjen op sneon 14 jannewaris yn de Bidler! 
Oanfang 20.00 oere. 
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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) 
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Nieuws van de Twamêster                                                                          
 
Op 5 december hebben we een prachtig 
Sinterklaasfeest op school gehad. Er is 

gezongen, opgetreden, cadeaus uitgepakt en 
natuurlijk is er gesmikkeld van de pepernoten.  
 
Inmiddels is de school helemaal in de kerstsfeer. 
Overal zijn kerstbomen in de klas en soms ruik je de 
kerstkoekjes. De groepen 3/4/5 hebben nl. op 
donderdagmiddag 15 december een kerstcircuit 

gedaan. Er zijn super mooie kerststerren gevouwen, 
kerstkaarten gemaakt, een placemat kleurplaat 
gekleurd en natuurlijk zijn er kerstkoekjes gebakken. 

Met de hulp van twee moeders hebben we een heel 
gezellige middag gehad. 
  

           
 
Op woensdagavond 21 december gaan we met elkaar 
kerst in de Bidler vieren. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. Op vrijdag 23 december is het de laatste 
werkdag van meester Sjack want hij gaat genieten 

van zijn pensioen. Dat laten we natuurlijk niet zomaar  
voorbijgaan………… 
 
In groep 3 hebben alle kinderen verteld wat ze 
wensen voor Kerst of voor het nieuwe jaar en dat is 
soms heel verschillend. 
Voor iedereen een leuk kerstfeest. Een gelukkige 

kerstvakantie. Hopen dat je een puppy hondje krijgt. 
Wensen dat je wheelies krijgt. Voor iedereen een 
gelukkig nieuwjaar. Wensen dat de kerstman hier 

komt. Dat je een cadeautje krijgt met kerst. Wensen 
dat Jezus weer levend wordt. Hopen dat je een 
knuffelbeer krijgt van de kerstman. En als laatste de 
wens dat iedereeen op de Twamêster lang en gelukkig 

leeft. 
 
Voor iedereen fijne feestdagen en een gezond en 
vreedzaam 2017! 
 
 

 

 
De moanne desimber is altyd in grut feest yn ús 
moaie soos. Sa as altyd wiene wy mei Kryst wer 

iepen. Fansels op Krystjûn it welbekende gala, dit jier 
mei te geakke aksjes!  
 
Op earste krystdei hiene wy de allerearste SZDRNZLL 
top 50! Fan te foaren koene de minsken stimme en 
hjir hat it bestjoer de iennige echte earste SZDRNZLL 

top 50 fan makke! 
En dêrneist hiene wy fansels op twadde krystdei ek 
wer in knalfeest. 
 
En dan natuerlik âld en nij, de jûn wêrop de soos 
altyd stampvol stiet en de sfear optimaal is! Mei dizze 
jûn komt der mei in soart tútsjes in ein oan in tige 

slagge 2016!  
 
Dit nije jier bringt fuortendaliks in nije feroaring 
binnen in bestjoer mei him mei. Fanôf 3 jannewaris 
ferlit Joke de Jong spitigernôch it bestjoer.  
En no sille jo wol tinke, werom dan 3 jannewaris en 
net fuort ien it nije jier? Dat sit sa: it bestjoer makket 

de soos nei âld en nij pas op 2 jannewaris skjin. It 
bier leit dan al twa dagen te dampen yn de soos en jo 
kinne jo wol foarstelle hoe dat plakt en rûkt. Dit fûnen 
wy as bestjoer fansels wol in weardich ôfskie-
momint foar Joke om it bestjoer te ferlitten.  
Wy wolle Joke alfêst betanke foar har ynset binnen it 

bestjoer. Bedankt Joke!  
 
What’s next? 
Yn jannewaris stiet wer in hiel nij themafeest op de 

planning! Hâldt de Havensbank, Facebook en de 
SZDRNZLL site dêrfoar goed yn ‘e gaten! 
Spannend!!  

 
En…… ferjit net op de efterkant fan dizze Havensbank 
te sjen! Ek dit jier organisearje wy yn gearwurking 
mei de KKW en Henk wer in spetterend 
nijjiersfeest op 1 jannewaris yn de Bidler. 
 
Be there!  

 
Over en sluiten, 
It bestjoer 
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Prachtich Krystkonsert Warstiens 
 
It is sneontejûn 17 desimber. Op ’e fyts as mei de auto ride je oer in moai rêstich kronkeljend dykje nei dat 
idyllyske Warstiens. De al wer wat krimpende moanne kipet efter in wolkje wei en beskynt de hast mystike 

wrâld om ús hinne. Mei in fris wyntsje om ’e holle wane jo je al in bytsje yn ‘e sfear fan Kryst. Yn ’t sintrum fan 
it doarpke stiet in mânske krystbeam, skitterjend ferljochte. De himelske stimmen fan Freezing lokke de 

minsken nei de yngong fan ‘e tsjerke. Muzykferiening De Kriich hat in smûk plakje fûn ûnder en rûnom de 
preekstoel. As de minsken lekker waarm sitte, is der in wolkomstwurdsje fan de doarpsâldste dy’t dan de regy 
yn hannen jout fan Sjoukje Kalsbeek. Sy docht de presintaasje dizze jûn op flotte wize. 
 
Mei de koraal-eftige krystnûmers ‘White Christmas’ fan Irvin Berlin (en Bing Crosby’s meast ferneamde  
krystplaat), ‘The Call of Christmas’, ’See amid the winter’s snow’ en ‘Christmas Night’ (Midden in de 

winternacht) is de earste set fan de fanfare in moaie opmaat foar vocal group Freezing.  
Freezing mei û.o. de Wergeasters Sietske de Boer en Wim Hodes, bestiet by folle besetting út sân vocalisten. 
Fan ’e jûn sjonge trije froulju en like folle manlju yn 4 oant 6 stimmich in spesjaal krystrepertoire. Wy kinne 
genietsje fan ‘The first Noël’, ‘Hark the Herald Angels sing’, ‘God rest ey merry gentlemen’ en ‘Deck the halls’. 
By ’t nûmer ‘Can you feel the love tonight’, bekind fan the Lion King, út ’e pinne fan Elton John, mei Sietske yn 
de lead sit eltsenien yn in freeze, we binne der stil fan. Dan spilet it “koper” noch it fraaie ‘Gabriella’s song’. 
 

Yn it skoft kin men efkes byprate en geniete fan hearlike poeiermolke, in glüh-wyntsje as in oar geastferrikend 
drankje rûnom de fjoerkoer. 

Dan kin it heve.  
Under begelieding fan it orkest sjongt elk dy’t oer stimbannen beskikt mei alluere  ‘Nu zijt wellekome’, ‘Kindeke 
klein’ en fansels it ûnmisbere ‘Stille Nacht’. Mei-inoar muzyk meitsje en sjonge heart ommers by de Kryst. 
 
By de lêste set fan Freezing is it wer mûsstil en oan ’t applaus oan ’e ein fan harren krewearjen is te hearen 

dat, ‘Gabriel’s message’, ‘Fragile’ (Sting), ‘Joy the World’ en ‘Mary did you know’ de minsken pakt.  
De Kriich mei ôfslute en docht dat mei Chris Rea’s ‘Driving home for Christmas’, it populêre ‘All I want for 
Christmas is You’ (in nûmer ea fertolkt troch Mariah Carey), ‘Ding dong merrily on high’ en it knap spile ‘Cent 
mille Chansons’. 
 
Oan ’e ein fan dit slagge Krystkonsert is der in dankwurdsje fan foarsitter Hans Scholtanus foar:  

Hedzer Weijer (koster), muzikaal lieders Michiel Sybesma (De Kriich) en Wim Hodes (Freezing), Sjoukje 
Kalsbeek (presintaasje), Diana Brouwers (catering) en Piet Gerbens (logistike lieding).  
De doarpsâldste bedankt op syn beurt elkenien dy’t it paad nei Warstiens jûns bereizge hie en winsket dat 
dizze sfearfolle tradysje folgjend jier wer plak fine sil. Mar earst noch efkes in slokje by de fjoerkoer. 
It wie in prachtige jûn. 
 
Ypie en Sieb Kerkstra 

 

 

Film ‘The Pianist’ 
 
‘Films van betekenis’, georganiseerd door de Ned. 
Herv. Gem. Wartengahe  

(website :  www.wartengahe.nl) 

De vele malen bekroonde film “The Pianist” is 
gebaseerd op de memoires van de Pools Joodse 

pianist en componist Wladyslaw Szpilman. Hierin 
vertelt hij over zijn leven voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, hoe hij op miraculeuze wijze het getto 
van Warschau overleeft en hoe hij na de bevrijding 
invulling geeft aan zijn leven. 

Donderdag 19 januari 2017 
DE  Frissel,  Kerkbuurt 10,  Wergea 

19.30 uur: inloop met koffie/thee. 
20.00 uur: aanvang film 
 
Na afloop van de film is er gelegenheid om na te 
praten met wat te drinken en te knabbelen.         
 

Iedereen is welkom en de toegang is gratis! 
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Noch in lytse twa moanne en it is sa fier. Halbertsma 
spilet seis kear de musical “Ik haw in dream” yn ‘e 
Bidler. Der binne op ‘t stuit al sa’n santich (!) minsken 

dwaande om dit foar elkoar te krijen. De spilers 
oefenje al fanôf oktober. De band hat al ferskate 
repetysjes achter har. De bouploech is dwaande mei 
de tariedingen en de kleanploech hat de earste klean 
al klear. Mar ek de minsken dy’t mei minder yn it 
each springende saken drok binne, sa as PR, 
sponsering, doarpsaksje en it binnen helje fan 

subsydzje, binne entûsjast oan de gong. Allegearre 
om de útfieringen ta in sukses te meitsjen en de 
besikers in geweldige jûn te besoargjen. 

Safolle Wergeasters dy moannen entûsjast, kreatyf en 
aktyf dwaande binne fertsjinje straks net oars as in 
folle seal, dêrom roppe we no al “net stinne mar der 
hinne”. 

 
Datums foar yn jim nije aginda: 7 febrewaris 
foarferkeap yn ’t doarpshûs en 24, 25 febrewaris, 3, 
4, 10 en 11 maart de útfieringen yn ‘e Bidler. 

 
 

Nieuws van Soos en Meer 
 
Sinds een aantal jaren opereert Soos en Meer in 
Wergea. Het doel van deze ouderensoos is om 
mensen met elkaar in contact te brengen en 
gezamenlijke activiteiten te doen. De vrijwilligers van 

Soos en Meer hebben ook een signaalfunctie. U kunt 

met vragen bij hen terecht en ze brengen u als u daar 
behoefte aan heeft, in contact met thuiszorg. 
 
Per januari 2017 valt Soos en Meer samen 
metThuisleven/ Het Friese Land. Woont u in Wergea 
of in de buurt van het dorp , kom dan eens langs bij 

Soos en Meer in het Doarpshûs in Wergea. 
 
Eenmaal in de maand is er een soosactiviteit, de ene 
keer is het een informatieve bijeenkomst, de andere 
keer een gezellig samenzijn. Soos en Meer organiseert 
samen met Thuisleven/ Het Friese Land 1 keer per 
maand een gezamenlijke maaltijd. 

 
Speciaal voor deze activiteiten is er een aparte 
folder,hier in staat het gehele aanbod van onze 

activiteiten. Heeft u belangstelling dan kunt u deze 
aanvragen via telefoonnummer 0900-8864 of stuur 
een email naar : info@thuisleven.nl 
 

Wij zien u graag bij Soos en Meer! 
 
Thuisleven /Het Friese Land, vrijwilligers, Liz Zwart, 
Annigje de Boer, Betty Langhout, Jannie Terpstra, 
Marian van Balen, Albert de Boer 
 

 

  

 
 
Nederlandse Brandwondenstichting 
 
Dit jaar zijn de collectanten van 9 tot 15 oktober 

bij u aan de deur geweest. 
Hartelijk dank aan alle gevers, maar vooral ook 
aan de collectanten die zich weer voor dit goede 
doel hebben ingezet. 

 
Dit jaar is het bedrag van 563,23 opgehaald en 
dit zal goed worden besteed. 

 
Maaike van der Wal 
Collecteorganisator 
 

 
Open Week  

“Op ’e Nifelsouder” 

In de week van 23 tot en met 27 januari 2015 
is er weer een Open Week van het jeugdwerk. 

Dit betekent dat ouders en belangstellenden 
kunnen komen kijken of kunnen proberen zelf 
eens iets te maken. 
 
Ook de kinderen die jonger zijn dan 8 jaar zijn 

deze week van harte welkom, mits zij in 
gezelschap zijn van een volwassene. Het is echter 
de bedoeling dat men één keer komt kijken in 
deze week en dat de ouders bij voorkeur komen 
op die middag of avond dat hun kind(eren) les 
heeft (hebben). 

 
Er is knutselen op maandag- en dinsdagmiddag 
van 14.30 tot 16.00 uur en op maandag-, 
donderdag-, en vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 
uur. 
 
De koffie, thee en limonade staan klaar! 

 
Graag tot ziens! 
 
Het bestuur van jeugdwerk “Op’e Nifelsouder” 
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Filmkafé Bagdad 
 
Op IJsland wonen ongeveer driehonderdduizend 
mensen. Dikke kans, dat als je buren hebt, je ze van 
haver tot gort kent. De bevolking woont hoofdzakelijk 

in de kuststreken. Met zijn prachtige uitgestrekte , 
veelal boomloze vlaktes is dit spectaculaire land een 
lust voor het oog en veel groener dan de naam doet 
vermoeden. 

 

 
 
In een rustig dal op IJsland leeft de bevolking van het 

drama “ RAMS” van de schapenhouderij. Zo ook de 
gebroeders Gummi en Kuddi. De hoofdpersonen in 
deze film hebben echter in geen 40 jaar met elkaar 
gesproken. Wat er zich heeft voor gedaan is een 
schimmig verhaal. Gezien de koppigheid en 
halsstarrigheid van de twee broers zal het wellicht iets 
onbenulligs zijn. 

 
De rammen van de twee broers behoren tot de beste 
van het land en wonnen al diverse prijzen. Wanneer 
een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle dieren in 

de vallei willen ruimen , verzetten ze zich ieder op 
hun eigen manier: Kiddi met zijn geweer en Gummi 

met zijn verstand. Om het gevecht met de 
autoriteiten te kunnen winnen en hun dierbare 
schapen te redden, moeten de broers echter wel 
samenwerken. 
 
De tweede film van Grimur Hakonarson won in 
Cannes een hoofdprijs en op de TIFF (Toronto 

internationaal filmfestival) een eervolle vermelding. 
In 201 kreeg deze film op het Noordelijk Filmfestival 
de publieksprijs. Zeker een film om naar toe te gaan 
als je een broer hebt. Maar ook zonder broer een 
ontroerende film. 
 
Verder wenst Filmkafé Bagdad u in het nieuwe jaar 

fijne films en een goede gezondheid toe! 
 

Albert de Boer, namens Filmkafé Bagdad. 

Vrijdag 20 januari 2017, 20.30 uur, Us Doarpshûs- 
RAMS 

 
 

 

 
 

Nieuws van Beeldhouwwerkplaats  
Binnen-ste-Buiten te Wergea 

 
Kinderworkshop 
Met pake, beppe, ooms, tantes en iedereen doe dit 
leuk vindt woensdag 4 januari 2017 (in de 
Kerstvakantie). 

Samen aan de slag om een beeldje te maken van 
(zachte) steen. 
 
Tijd: ‘s morgens van 10 tot 12 uur of ‘s middags van 
13.30 uur tot 15.30 uur. 
 

Kosten: 2 personen € 22,- voor 3 personen € 32,- 
voor 4 personen € 42,- incl. steen en consumptie. 
Wees er snel bij, want vol = vol. 

 
Interesse? Tel. 06-15446642 of 
mail: margottubben@zonnet.nl 
 

Open dagen voor jong en oud 
Zaterdag 14 januari en zondag 15 januari 2017 is de 
deur van de beeldhouwwerkplaats geopend! 
 
Van 13.00 uur tot 17.00 uur kunt u een kijkje nemen 
en informatie krijgen over de verschillende workshops 
en cursussen. 

Er is een expositie van beelden van cursisten van het 
afgelopen jaar. 
 
Tevens zijn er enkele mensen aan het werk, die de 
kneepjes van het vak laten zien. 
Kom langs voor een praatje, kopje koffie of: wie wil, 

kan ook aan de slag met zachte steen, klei of was. 

  
Tot ziens in de beeldhouwwerkplaats Binnen-ste-
Buiten! 
 
Fricoweg 36, Wergea 
www.binnen-ste-buiten.nl 

Telefoon: 06-15446642   
E-mail: Margottubben@zonnet.nl 
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Fijne feestdagen en een super begin 
van het nieuwe jaar. 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

  
Natuurnieuws  
 
In het mooie Olterterp hebben wij een wandeling gemaakt om te kijken wat 
voor soorten paddestoelen wij daar konden vinden. Er waren heel veel soorten. 

Ik zal ze niet allemaal noemen, wel een paar die interessant zijn, bijv. 

de gelekorstzwam, geweizwam, Paarseknoopzwam, Heksenboter, Oranje drupel, 
Oranje aderzwam, flamhoed. 
 
Maar eerst wil ik wat over de historie van dit dorp vertellen. Eén van onze gidsen wist er veel van te 
vertellen, ook over het kleine kerkje dat er staat ”Sint Hippolytuskerk”. Hier liggen veel adelijke personen in 
begraven en het spreekwoord rijke stinkers is hiervan afkomstig. Doordat de lijken een lucht afgaven en het 

in de kerk niet altijd even fris rook is dit gezegde ontstaan. De kerk is gebouwd in 1415, het is een gotische 
kerk. De kerk met de preekstoel uit 1780 functioneerde min of meer als privékapel. De Fam. Van Boelens 
hebben een privé-begraafplaats net buiten Olterterp. 
 
U kent allemaal wel het mooie buiten “Huize Olterterp” nu in het bezit van het “Fryske Gea”. Dit is gebouwd in 
1793 door een hele rijke familie. En wel de Van Boelens. Deze mensen waren niet van adel maar bezaten heel 
veel geld. Ook het woordje “Van” hebben zij er later tussengevoegd, zodat het net leek dat ze van adel 

waren. ”Slot Boelens” kreeg een prachtig park (Roodbaart) was de ontwerper van dit park. In 1906 werd het 
”Slot Boelens” afgebroken en bouwden zijn nazaten ”Huize Olterterp”. In 1991 werd het eigendom van het 
”Fryske Gea” waar nu het hoofdkantoor is gevestigd. 
 

  De uitgestrekte bossen worden afgewisseld met open stukken grasland en zorgen voor 
 fraaie doorkijkjes. In mei juni bloeit op schaduwrijke plaatsen he dalkruid volop. De 
 giftige planten zijn wit, de bessen eerst rood gespikkeld, maar naarmate ze rijper 

 worden kleuren ze rood. In het najaar zijn talrijke soorten paddenstoelen en zwammen 
 te bewonderen. Tondel-zwammen op de bomen zijn het hele jaar te zien. U hebt ze vast 
 wel eens op de boom gezien, ze zijn heel hard en als je op de boom klopt hoor je hoe 
 hol hij is.  
 
Verder zijn er mossen, varens, reptielen en  vogels zoals de bosuil, bonte- 

en groene specht, boomklever, appelvink, holenduif en nog vele kleine vogeltjes. 
De reptielen zoals de ringslang,  hazelworm en kikkers zijn de bewoners hier. 
                                                                                                          
 
 Het park achter “Huize Olterterp” was het bezit van de familie Boelens. 
 De bossen voor het huis zijn van de familie. ”Lycklama a Nijeholt”. In dit bos hebben 
 wij de wandeling gemaakt. In dit bos vindt u de vijver genaamd, de “Hermitage”. 

 

 
 
1.3 km van huize Olterterp met daar omheen 12 beuken die de 12 apostelen moeten voorstellen. Met een 
bootje kon de familie naar de vijver toe komen. 
De ingang van dit gebied is op de parkeerplaats van het Witte Huis. Bij de ingang zie je een portret uitgehold 
in een boom. Deze boom staat op de lijst van verwijderen. De voorstellingen zijn door kunstenaars gemaakt. 

Deze zomer waren er kunstenaars uitgenodigd vanwege het jaar van de familie Van Boelens en die hebben 19 
beelden gemaakt in bomen die op de rode lijst staan.  
Enkele namen van afbeeldingen die er zijn gemaakt: Klaas Kunst, Tovenaar van Achlum, de Twee Advocaten, 
Vrouwen van Stavoren, Bernlef de Blinde enz. 
 
Nog wat natuurnieuws: 

In de hut van “Reit om de krite” zit een ijsvogeltje regelmatig op een tak vlak voor de hut. Er zijn mensen 
met grote fototoestellen in de hut te vinden. Prachtige foto’s worden er gemaakt, als je maar geduld hebt. Ik 
ben er ook geweest maar bij het naderen van de hut hoorde ik het vogeltje al verdwijnen. Bij binnenkomst 
vertelden de mannen, 4 in totaal, dat het ijsvogeltje net was vertrokken met een visje in de bek. De kans dat 
die weer terug zou komen, was erg klein. Ik ben er twee uur geweest. Maar een keer vloog het vogeltje 

voorlangs, maar ging niet even zitten. Volgende keer maar weer eens kjiken. 
Er zat een man, die was er de hele dag wezen fotograferen en de rugzak met eten en drinken stond naast 

hem. 

 
Flamhoed 

 

 
ringslang 
 

 

 
ijsvogel 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

  Ook de grote zaagbek was er op de plas, 3 mannetjes en nog twee waterrallen. 
 

Af en toe te horen, maar deze dieren zie je nooit. Verder de grote zilverreiger, 
Aalscholvers in de bomen, zwanen met 4 jongen en slobeenden.  
 

Bij ons in de tuin bij de vijver zagen wij het ijsvogeltje ook, twee keer. 
Momenteel zijn wij erg aktief om ringen van de ganzen af te lezen, 
dit levert veel informatie op, waar deze ganzen vandaan komen, 
waar ze zijn geweest, wie de gans meer heeft gespot, alles staat op de site 

die je moet gebruiken voor het inbrengen van het nummer, hobby, noemen wij dit. 
Dit was het dan voor deze maand. 
 
Wij wensen ieder een gezond en plezierig 2017 toe!      
 
S. en S. de Groot 
 

 
Waterral 

 

 
 

Uitnodiging 
 
De  Raad van Kerken Warten-Wergea-Warstiens 
nodigt U in de gebedsweek in januari 2017 uit 

voor: 
Een korte gebedsdienst op zondag 29 januari 
2017 

Om 19.30 uur in De Frissel in Wergea. 
Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee. 
 

Thema: ”Jouw hand, mijn glimlach” 
Met medewerkers van de vier kerken 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 

 

 
 

 
 

Bewegen is goed, goed bewegen is beter 
 
* de houding- en bewegingsleer voor thuis, op 
het werk en onderweg. 
* bewust bewegen met het hele lichaam, voor 
iedereen, ongeacht conditie of leeftijd. 
Gedoceerde en vloeiende bewegingen. 

* activeert spieren die normaal weinig gebruikt 
worden. 
* werkt preventief, klachten als koude voeten, 
verslapte bekkenbodem, rug- en nekklachten 
kunnen worden voorkomen en/of verminderd. 

 

Wergea 
Ismakogie cursus in de fysiotherapie praktijk. 
Op de woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur. 
Van 1 febr. t/m 19 april 2017. Op 22 febr. en 8 
maart vrij.    
 
Opgave voor een nieuwe beginnersgroep is 

mogelijk: Op de woensdagavond van 19.00 - 
20.00 uur. Groep 2 is dan van 20.15 - 21.15 uur.  
 
Tien lessen van een uur voor € 105,- (incl. btw) 
Eerst een gratis proefles voor beginners is 
mogelijk. 
 

Opgave en informatie graag vóór 20 januari 2017 
bij: Dirkje Swierstra - de Jong, tel. 058 2552300. 

 
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl  
Website: www.ynlykwicht.nl 
 

 

® 

een kwestie van verantwoord bewegen 
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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 



 

WK nieuws en 

uitslagen schutjas-
vereniging VV Warga       
 

Op zaterdag 21 januari 
organiseert de 

schutjasvereniging van de VV Warga voor de 11e keer 

het WK schutjassen. Aanvang om 15.00 uur. Elk jaar 
weer een gezellig spektakel. Er kunnen in totaal 96 
deelnemers meedoen en ook de vorige keer was het 
weer “uitverkocht”. Daar zijn we dan ook best trots 
op. Opgeven van zaterdag 7 januari t/m zondag 15 
januari bij Floris Sinnema tel. 058-2551001/06-

49704323 of via de mail: sinnemazwart@upcmail.nl  
 
Uitslag PROFAB schutjaspartij van sponsor Henk van 
de Veen: 
 
Hoofd: 
1e Ruurd Rijpstra en Johannes Postmus 

2e Hannie de Vries en Tryntsje Hoff 

3e Wietze Ypma en Bettie Ypma 
4e Auke van der Zweep en Frans Feenstra                  
 
Troost: 
1e Wim Bethlehem en Rink Hoff 
2e Reinder de Jong en Jan de Boer 

3e Johannes Sinnema en Floris Sinnema 
 
Poedel: 
1e Dukke Rinzema en Sieger Rinzema                      
2e Roel Dijkstra en Henk van de Veen 
3e Hillie de Vries en Anne de Vries 

4e Gerrit Hollema en Hendrik Kooistra 
5e Henk Boxum en Haaye de Haan 
6e Gerard de Wolff en Jurjen Mulder. 
 
Uitslag KLUS-partij van sponsor Wim Bethlehem 
 

1e Frans Feenstra en Auke van der Zweep             

2e Chris Lantinga en Johannes Postmus 
3e Hillie de Vries en Anne de Vries 
4e Johannes Sinnema en Floris Sinnema 
5e Wim Bethlehem en Rink Hoff 
6e Hannie de Vries en Tryntsje Hoff 
7e Henk Boxum en Haaye de Haan 
8e Dukke Rinzema en Sieger Rinzema 

9e Gerard de Wolff en Jan de Boer. 
 
Onze schutjasvereniging is ook op facebook te volgen 
en na elke partij verschijnt het speciale 
schutjasbulletin. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
  

Het bestuur van schutjasvereniging VV Warga wenst 
iedereen een goede kaart, maar vooral ook een 
gezond 2017 toe. 

 
Namens het bestuur, 
secretaris Floris Sinnema 
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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


 

  

Dorpsagenda 

 
01.01.2017 Ald en Nij jeugdsoos SZDRNZLL  SZDRNZLL 

00.30 uur  

01.01.2017 1 januari feest  De Bidler 

07.01.2017 Open Wergeaster Darttoernooi  Us Doarpshûs  

19.00 uur  

09.01.2017 Schrijfavond Amnesty International  De Frissel  

19.00- 20.00 uur  

11.01.2017 Vrouwen van NU  Drachten 

10.00-13.00 uur  

11.01.2017 Soos en Meer "Nieuwjaarsinstuif"  Us Doarpshûs  

14.00 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  

21.01.2017 WK Schutjassen "V.V.Warga"  Kantine V.V. Warga  

14.00 uur  

25.01.2017 Soos en Meer "Samen eten"  Us Doarpshûs  

12.30 uur  

27.01.2017 Voorstelling Warten toneel  De Bidler  

28.01.2017 

28.01.2017 Klaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren 

19.45 uur  

03.02.2017 Biljarten "BC Castein" Wergea - Garijp Café Lands Welvaren  

19.00 uur  

03.02.2017 Filmjûn Werregea Ald-Wergea Nij  Us Doarpshûs  

20.00 uur  

08.02.2017 Soos en Meer "Info over wijkverpleging"  Us Doarpshûs  

14.00 uur  

08.02.2017 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

08.02.2017 Vrouwen van NU  Us Doarpshûs  

19.45 uur  

11.02.2017 Klaverjassen "De Krakers"  Café Lands Welvaren 

19.45 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/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1595-driebanden-bc-castelein
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1662-kkw-pier-21-met-de-voorstelling-doek
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1560-film-kafe-bagdad
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1602-wk-schutjassen-v-v-warga
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1684-soos-en-meer-samen-eten
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1663-voorstelling-warten-toneel
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1587-klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1596-biljarten-bc-castein-wergea-garijp
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1677-filmjun-werregea-ald-wergea-nij
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1685-soos-en-meer-info-over-wijkverpleging
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1635-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1690-vrouwen-van-nu
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1588-klaverjassen-de-krakers
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
mailto:a.kerkstra@upcmail.nl




 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Colofon 
 
December 2016, 56e jaargang 

nr. 12.  

 

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 28 januari 2016. 

 

Kopij uiterlijk woensdag 18 januari a.s. 

vóór 18.00 uur inleveren! 

Kerkdiensten jannewaris 2017 
 

St Martinusparochie 
Zo. 1 jan. 09.30 uur euch. P. Stiekema 

Di. 3 jan.  19.00 uur euch. P. Stiekema 
Di. 10 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 15 jan. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
  en P. Vermaat 
Di. 17 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 

Di. 24 jan. 19.00 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 29 jan.  09.30 uur euch. P. Stiekema 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 

8 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer 
  De Frissel 
15 jan. 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw 
22 jan. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 

 

Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Hoofdstraat 44 te Grou 
1 jan. GEEN DIENST 
8 jan. 16.00 uur Lit.groep, 
  nieuwjaarsbijeenkomst 
15 jan. 10.00 uur zr. U. Hoekstra 
22 jan. 10.00 uur Wereldbroeder- 

  schapsdag in Sneek, 
  geen dienst in Grou 
29 jan. 10.00 uur Zr. Bosscha, 
  Fryske tsjinst 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 

1 jan. 10.00 uur Kerkenraad 
 om 09.30 uur staat de koffie klaar! 
8 jan. 09.30 uur dhr. A.W. Kampen 

15 jan. 09.30 uur Ds. A. Bouman 
22 jan. 09.30 uur dhr. S. Wijmenga 
29 jan. 09.30 uur Ds. Paans-Spoelstra 
 
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.  
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2017 
 

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

 
Januari woensdag 18 januari zaterdag 28 januari 

 

Februari woensdag 15 februari zaterdag 25 februari 

 

Maart  woensdag 22 maart vrijdag 31 maart  

 

April woensdag 19 april zaterdag 29 april 

 

Mei  woensdag 17 mei zaterdag 27 mei 

 

Juni / juli woensdag 5 juli zaterdag 15 juli 

(Zomereditie)  

 

Augustus woensdag 16 augustus zaterdag 26 augustus 

 

September woensdag 20 september zaterdag 30 september 

 

Oktober woensdag 18 oktober zaterdag 28 oktober 

 

November woensdag 15 november zaterdag 25 november 

 

December woensdag 20 december zaterdag 31 december 
 

 
De redactie 
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