Novimber 2014

Korenfestival

Bidlerpraat

Culinaire village trip

Verslag van de najaarsvergadering van Pleatslik Belang Wergea, gehouden op 17 november 2014
Pleatslik Belang Wergea was verheugd zo’n veertig bezoekers op de najaarsvergadering te mogen verwelkomen. Ook de voorjaarsvergadering werd goed bezocht en de
bijdragen aan beide vergaderingen hebben wij als positief kritisch en opbouwend ervaren. Tot de bezoekers behoorde ook ‘onze’ wethouder H. van der Molen en projectleider bruggen mevrouw Archan Zijlstra.

Mei kriist iepen

1. Mededelingen
de Jurjenspôle

Aan het begin van de vergadering gaf de voorzitter een schets van tal van zaken
die momenteel de aandacht vragen van Pleatslik Belang:

Bisto net sa’n poadiumbeest?

Tot het bestuur zijn toegetreden Berber Mollinga en Libbe Oost. Zij zullen in de
voorjaarsvergadering formeel worden voorgedragen als bestuurslid. Jelle Jasper
Tadema heeft ons bestuur inmiddels verlaten. Binnenkort zal Pleatslik Belang
duidelijkheid kunnen geven over de taakverdeling in de nieuwe samenstelling

Ta ús sprekt: Auke van der
Zweep

Sit ik op de sulky

De samenwerking met de gemeente Leeuwarden verloopt vooralsnog goed. Zaken
die bij de dorpsschouw worden gemeld worden voortvarend opgepakt, het contact
met de dorpenmanager is goed. Zaken als bijvoorbeeld onderhoud van straatmeubilair en losliggende tegels kunnen door burgers gemeld kunnen worden bij de gemeente, telefoonnummer 14058.
De nieuwe wijkagent heet Jan Vullings. Pleatslik Belang wil binnenkort met hem
kennismaken.
De huizen op de Jurjenspôle zullen worden gesloopt. Woningbouwcorporatie Elkien is
niet van plan nieuwe huizen te bouwen. Sterker nog, Elkien heeft Wergea aangewezen als krimpdorp. Men voorziet voor de langere termijn een krimp van het inwoneraantal. Om op langere termijn leegstand van huurhuizen te voorkomen, wordt het
totaal aantal betaalbare huurhuizen teruggebracht. Ook zal voor nieuwe huurders de
huurprijs flink stijgen in het goedkopere segment. Pleatslik Belang maakt zich grote
zorgen over deze ontwikkeling. Als er met name voor jongere starters geen betaalbare woonruimte meer beschikbaar is, zullen ze wegtrekken en zal de voorspelde krimp
inderdaad gaan plaatsvinden. Wethouder Van der Molen geeft aan dat de beleidsruimte van de gemeente beperkt is. De gemeente zit met corporaties rond de tafel
maar zolang corporaties binnen de kaders blijven die Den Haag stelt, zijn zij tamelijk
autonoom.
Particuliere initiatieven om goedkope woningen te realiseren, bijvoorbeeld in combinatie met (ouderen)zorg, zullen worden toegejuicht. Ondertussen is duidelijk dat de
exploitatie van Grut Palma voor de gemeente niet meer een prioriteit heeft. Er
wordt afgeschreven op de grond.

Realisatie van het fietspad Warten-Grou en langs de Greate Kritewei heeft andermaal vertraging opgelopen.
Pleatslik Belang blijft, samen met de commissie-Fietspad Leechlân, strijden voor realisatie. Het is op dit
moment nog niet duidelijk of er nog in 2014 een begin kan worden gemaakt met de aanleg van het eerste
traject.
In januari staat de groenvoorziening in het dorp op de agenda, mede naar aanleiding van een vraag van de
wethouder naar wensen en mogelijkheden daarvoor. Dan zal ook met de groencommissie worden gesproken
over de dorpsboomgaard en een poldersjouw door de Hempensermeerpolder.
Lijn 22 wordt in 2015 opnieuw aanbesteed voor de gunning in 2016. Vanuit Warten is er veel druk om
bijvoorbeeld een uurdienst Drachten-Leeuwarden via Warten/Wergea te realiseren. Pleatslik Belang is in
overleg met Pleatslik Belang Warten hierover. Uiteraard steunen wij hun initiatief.
2.

De dorpsmolen

George Kooistra gaf een stand van zaken met betrekking tot de dorpsmolen. De provincie heeft uiteindelijk
drie locaties aangewezen voor windmolenparken, de kwestie is volop in het nieuws geweest. Heerenveen is
inmiddels een reservelocatie. ‘Fryslân foar de wyn’ heeft zich daarop beijverd voor molens op het land in
plaats van in het IJsselmeer. Daarop is onder andere door Wergea ingesprongen. Een windmolen in het dorp
zou mogelijk opbrengsten betekenen die weer terug zouden kunnen vloeien naar het dorp. Er is in het dorp
het afgelopen halfjaar gezocht naar draagvlak. Dat is moeizaam geweest Gedeputeerde Staten heeft
inmiddels het rapport van ‘Fryslân foar de wyn’ verworpen. De rol van de FNP is daarbij cruciaal geweest. Het
is niet duidelijk wat Provinciale Staten gaat doen. Er zijn nu hoorzittingen gaande. Op 17 december besluit
Provinciale Staten. De stand van zaken voor de commissie in Wergea is nu: pas op de plaats omdat de
politiek niet duidelijk is. Mocht er weer ruimte komen, dan gaat de commissie van start om het draagvlak in
het dorp te onderzoeken en te vergroten.
3.

Het dorpenbudget

Pleatslik Belang heeft in de voorjaarsvergadering en later via de Havensbank en de website de vraag aan het
dorp voorgelegd waar het zogenaamde dorpenbudget aan besteed zou moeten worden. Een aantal
ingediende verzoeken om financiële ondersteuning hebben wij kunnen honoreren. Duidelijk is wel dat de
financiële toezeggingen die zijn gedaan, geen structureel karakter hebben. Volgend jaar zal opnieuw moeten
worden bekeken hoe het geld aangewend gaat worden.
4.

Bruggen in Wergea

Mevrouw Archan Zijlstra, projectleider van het projectbureau Bruggen, gaf een stand van zaken met
betrekking tot de bruggen in Wergea.
De gemeente Leeuwarden, bij monde van wethouder Van der Molen, heeft in januari de politieke intentie
uitgesproken om de bruggen beweegbaar te houden. De Grontmij heeft deze zomer een grondige inspectie
uitgevoerd bij de drie bruggen die in het geding zijn: de Grutte brêge, de Fouderingbrêge en de
Hillebuorrenbrêge. Ook heeft de Grontmij verschillende alternatieven voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud
en beheerskosten doorgerekend bij zowel beweegbaar houden als niet-beweegbaar houden van bruggen. Ook
de bediening op afstand is in deze overwegingen meegenomen. Uit die inspectie bleek dat alle drie de
bruggen aan ingrijpende renovatie toe zijn.
De stand van zaken is op dit moment als volgt: onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming wil de
gemeente alle drie de bruggen ingrijpend renoveren en beweegbaar houden. De Fouderingbêge en de Grutte
brêge zullen worden voorzien van een stalen dek, de Hillebuorrenbrêge krijgt mogelijk een composietdek.
Bediening op afstand is vooralsnog niet haalbaar, veel te duur. De brugwachters houden hun taak en krijgen
de bediening van de Hillebuorrenbrêge en de Fouderingbrêge erbij. In deze optie ligt de
beslissingsbevoegdheid bij het college van B & W; de raad zal worden geïnformeerd.
Er zijn nog wel een paar duidelijke knelpunten:
•
De gemeente Leeuwarden zal twintig procent moeten bezuinigen, ook op de exploitatiekosten van de
bruggen. Dat komt voor Wergea neer op zo’n tienduizend euro per jaar. Het dorp is gevraagd daarin
met de gemeente mee te denken. Een aantal ideeën zijn al geopperd. Pas als deze bezuiniging is
gerealiseerd, kan het besluitvormingstraject verder worden afgewikkeld.
•

Er zal een passende voorziening voor de brugwachters moeten worden getroffen, eentje die beter
past bij het beschermde dorpsgezicht dan de container die dit jaar is neergezet. Ook die vraag is aan
het dorp voorgelegd.
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•

De damwanden nabij de Hillebuorrenbrêge verkeren in slechte staat. Ze moeten worden vervangen.
Omdat de nieuwe damwanden dieper zullen moeten zijn, kan de rekening niet bij de
bewoners/eigenaars van de damwand worden gelegd. Hier moet nog gezocht worden naar een
passende financiële oplossing, naast de technische problemen die er zijn.

Over de uitvoering kan het volgende gezegd worden: het zal duidelijk zijn dat vervanging en renovatie van de
bruggen tot stremming en dus overlast zal leiden. Zo zal de Grutte brêge zo’n twee tot vier weken gestremd
zijn voor autoverkeer en ook bij de andere bruggen zullen omrijdroutes het gevolg zijn. De Fouderingbrêge
houdt bij renovatie de huidige breedte van circa 2 meter 95. Een extra voorziening voor voetgangers,
gescheiden van het autoverkeer, hoort bij deze brug niet tot de mogelijkheden.
Tot slot:
Men hoopt de besluitvorming in 2014 nog af te ronden. In 2015 kan dan met de werkzaamheden worden
gestart.
De Stringbrêge is in dit verhaal niet meegenomen. De tegenvallende exploitatie van Grut Palma en het feit
dat de grond inmiddels wordt afgeboekt door de gemeente, heeft ervoor gezorgd dat de realisatie van een
nieuwe brug een moeizaam verhaal wordt. De wethouder zoekt naar mogelijkheden voor eventuele
financiering.
Namens Pleatslik Belang Wergea,
Geert Nauta
Secretaris

Twee vragen van Pleatslik Belang Wergea
1.

Woningbouw aan de Jurjenspôle
Zoals in het verslag van de najaarsvergadering valt te lezen, zullen de huizen op de Jurjenspôle, negen
in getal, worden gesloopt. Elkien overweegt niet om er nieuwe woningen neer te zetten. De woningen
worden gesloopt en er wordt gras gezaaid. Pleatslik Belang maakt zich zorgen over de ontwikkeling die
hierachter zit: de afname van goedkope huurwoningen in ons dorp.
Elkien is eigenaar van de grond en hoewel zij niet van plan is nieuw te bouwen, is zij wel bereid mee te
denken over herbestemming van de grond. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat particulieren woningen
gaan realiseren ten behoeve van startende huurders. Een andere mogelijkheid is zorgwoningen te
realiseren voor ouderen of misschien nog wel iets anders. In de ons omringende dorpen zijn momenteel
tal van initiatieven die hier op lijken.
Eerder dit jaar deed Pleatslik Belang de oproep om met ons mee te denken over herbestemming van de
grond. Deze oproep herhalen wij nu. Wij vinden het belangrijk dat dit fraaie stukje Wergea een goede
nieuwe bestemming krijgt. Ideeën kunnen naar pleatslikbelang@wergea.com of naar het secretariaat:
De Mounder 20 9005 RL Wergea.

2.

Jeu-de-boulesbaan Rode plein
Vanuit de gemeente bereikte ons de vraag wat de functie nog is van de jeu-de-boulesbaan op het Rode
plein. Bij het onderhoud aan de groenvoorzieningen is het een sta-in-de-weg, voor zover een jeu-deboulesbaan kan staan overigens. Naar het idee van Pleatslik Belang wordt de baan niet of nauwelijks
meer gebruikt. Mocht u van mening zijn dat de jeu-de-boulesbaan nog een functie heeft, dan graag
reageren op bovenstaande (mail-)adres. Zoniet, dan wordt de baan opgeruimd.

Jeften
It libben is net altyd rys mei rezinen, mar ek wolris grôt mei krôde
€
€
€

200,--; N. de J.
25,--; J.T. eo.
22,--; S.K.

1.

3

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 bijstaan om een persoonlijke uitvaart te regelen.
De vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met uitvaartverzekering Florentis/Twenthe, zij zorgt voor de financiële
kant. Bij Florentis/ Twenthe kun je de verzekering afsluiten die bij
jou past.
We werken met professionals en vrijwilligers. Op deze manier
kunnen we jou goed bijstaan in moeilijke tijden.
De bode van onze vereniging is dhr. T Bijlsma, tel. 0511‐
521336/06 511521336. Mailadres: thomasbijlsma@planet.nl
Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’: mevr. I
Hoogwater, tel. 058-2552437. Mailadres: post@ihoogwater.nl

Bidlerpraat
Deze maand een niet al te lange editie van
“Bidlerpraat”.
De voorbereidingen van de nieuwe beglazing zijn in
volle gang en de gasleverancier is druk bezig met het
op maat maken van de vele soorten ruitjes. Het
bestuur is bezig met een plan van aanpak. Dus ons
grote project is in volle gang.
Verder gaat alles door in en om de Bidler. Het terrein
ligt er nog steeds “strak” bij. Dit mede door de
uitermate deskundige wijze van grasmaaien van
Lammert Kalsbeek, die dit groeiseizoen ook een
aantal malen vaker “yn ’t spier” moest vanwege dit
groeizame weertype.
Ook de mensen uit de “Gouden ploeg” van de
interieurverzorging zijn alweer een aantal keren in
actie geweest en is daarnaast ook nog uitgebreid met
3 dames, waarvoor nog dank.
Daarnaast hebben 2 dames van het “eerste uur” de
schoonmaakploeg verlaten, te weten Antsje Nauta,
die tot 2003 actief was als bestuurslid. En ook Djoke
Nijdam. Ook zij was bestuurslid tot het jaar 2000.
Dames bedankt voor de vele uren inzet voor de
Bidler!
Daarnaast hebben Kulturele Kommisje, Koren, ANBO
enz. hun optredens en activiteiten in de Bidler alweer
gehad.
In de maand december staat er op 13 en 14
december weer de onvolprezen tweedehands
boekenmarkt op de rol, waarvan de opbrengst ook
weer ten goede komt aan o.a. het ramenproject. Dus
lezend Wergea en omstreken, een uitgelezen kans om
voor een zacht prijsje weer 1 of meerdere boeken te
scoren voor de lange winteravonden. En voor jong en
oud zit er wel wat bij.

Mathijs
www.debidler.nl

Deze “spijs en drank” tocht zal ongeveer 3 uur in
beslag nemen, maar dan zal de maag goed gevuld
zijn. In verscheidene locaties worden hapjes
geserveerd door gerenommeerde koks, gesteund door
een muzikaal intermezzo.
Details volgen zo spoedig mogelijk.
Doormiddel van flyers en aankondigingen bij de Bidler
wordt u op de hoogte gehouden.
Het is de bedoeling dat om 17.00 uur de Bidler zijn
deuren opent om tot 21.00 feest te vieren met een
geweldige DJ. Ook is daar vanzelf een hartige snack
verkrijgbaar.
Omdat maar in beperkt aantal mensen kan
deelnemen aan deze “Culinaire Village Trip” kun je je
vanaf nu alvast aanmelden om deel te nemen.
De kosten voor deze middag worden je dan zo
spoedig mogelijk gemaild, op dit moment is dat nog
niet mogelijk.
Dus, mensen, lijkt je dit wat, ga naar de site van de
KKW en meldt je aan voor de “Culinaire Trip”
Het comité.
E-mail om je aan te melden is:
kkwergea@hotmail.com
See you!!

Herinnering
Heeft u uw toestemming voor informatieuitwisseling met ziekenhuis en apotheek al
doorgegeven? Op www.ikgeeftoestemming.nl
kunt u online toestemming regelen voor het
elektronisch uitwisselen van uw medische
gegevens via de zorginfrastructuur.
U kunt dit online regelen door een formulier in te
vullen, uit te printen en bij ons in te leveren.
Of u vraagt bij ons een formulier om in te vullen.
Ook voor informatie kunt u op werkdagen bellen
na 15.30uur op 058-2551261.
Openingstijden Kerst en Oud & Nieuw
Woensdag 24 december en woensdag 31
december zijn zowel de praktijk als de apotheek
alleen voor spoed geopend.

Er wordt op 24 + 31 december ook geen
medicatie bezorgd.
Houdt u rekening met het tijdige bestellen van
uw herhaalmedicatie?

Culinaire Village Trip op 1 januari
Ook dit jaar organiseren de KKW en de jeugdsoos
weer een memorabele nieuwjaarsdag.
Dit jaar is gekozen voor een culinaire tocht door
Wergea. Aanvang ongeveer 14.00 uur.

Wij wensen u gezellige kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2015!
Team Huisartsenpraktijk Warga
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WERGEA:
FRICOWEG 33
WARTEN:
DE MIEDEN 21

2e Wergeaster Korenfestival, De Bidler Wergea
Under de âlderwetsk gesellige neisit waarden de ferskillende ûnderdielen fan de middei noch even trochpraten
en ferrassend genôch bestiet der dan faak dochs wol in mienskiplik byld oer it programma.
In aardich spultsje wie noch om te ûntdekken of je tusken it publyk ek persoanen seagen dy’t je net direkt yn
ferbân bringe koenen mei ien fan de optredende artysten, mar dat foel net ta. It makke net út: de Bidler wie
grôtfol.
Ut Reduzum kaam Leave 17 (diskear tolve froulju sterk) en it wurd dat jo as earste yn’t sin sjit is
‘entûsjasme’. It publyk rekke dan ek hielendal út de skroeven. Mar, sa as resint ûndersyk oantoand hat,
bestiet der in soarte fan boppegrins foar motivaasje: by in te grutte motivaasje rint it resultaat wer achterút.
Dat wie hjir it gefal. Mar de froulju sieten der net mei en songen moaie nûmers as Ilse de Lange har Next To
Me (‘ship on the ocean’) hiele stikken off-key. ‘Fuck it’, seachst se tinken ‘wy ha wille’.
Freezing (free sing?) belûkt syn leden út hiel Fryslân mar fan de acht leden komme der seker trije út Wergea.
Ik hie de man mei it artistike sjaaltsje as de lieder ynskatten mar nei ôfrin hearde ik dat se it frij demokratysk
oanpakke. It wie ferskuorrend goed. De nûmerkeuze, de arranzjeminten, de útfiering, alles. Wie it by
Accidentally in Love (Counting Crows) dat ik flink pikefel krige as earder al? Gjin inkeld misserke? By Bublé's
Everything wiene se tidens de modulaasje even it paad bjuster mar foar de rest? Super!
Wat fariaasje oanbelanget past it Wergeaster koar Ynspiraasje goed yn sa’n middei, just omdat se it meast
‘klassike’ koar foarmje: what you see is what you get. Hichtepunt foar my wie de prachtige hymne Nearer, My
God, to Thee. Catrien wie sa ûnder de yndruk fan al it Hollânsktalige geweld dizze middei, dat se fan de
weromstuit har oankundigings ek yn it Hollânsk die.
Popkoor Wergea (‘in wurknamme’ sei lieder Reinout) is wat presintaasje oangiet in stik foarútgongen. It
optreden by de Omrop, weryn it like as se krekt ien op it hôf brocht hiene, hie neffens ien fan de leden, dêr’t
ik mei oan de bar hong, in terapeutyske wurking hân. Ek muzikaal binne se foarútgongen, bygelyks yn Royals
fan Lorde, mar persoanlik fyn ik al dy oeh’s en aah’s in wat maklike oplossing en nei in skoftke net hielendal
befredigjend. De beide lieders fan dit koar, Reinout en Sander, ha ek dizze hiele middei op poaten setten en
se moatte dat seker takom jier wer dwaan!
Jan Tijsma

Jeugdsoos SZDRNZLL
De earste edysje fan it Halloween wie in grut súkses. Fanôf 1900 oere stie de basisskoalle jeugd hielendal
los te gean yn ús moaie jeugdsoos. Eltsenien wie prachtich ferklaaid, kompliminten!
Dêrnei de âldere jongerein, ek no wie de soos wer fol. Hartstikke leuk om te sjen dat net allinne de
jongerein fanút Wergea ús soos wit te finen, mar dat ek de jongerein út Wytgaard,
Wurdum, Reduzum, Warten en oare doarpen ús soos massaal besykje!
’t Wykein dêrop stie de bân Franco from Scotland yn SZDRNZLL. Ek dit wie in tige slagge en gesellige jûn.
Sneon 22 novimber hiene wy in Hollânske jûn mei sjonger Ray. Op 'e nij wer in folle soos, fantastysk dat
jimme allegearre kommen bliuwe! Mei troch dat elkenien ús soos sa faak besykjen komt, kinne wy as
bestjoer wer investeren yn nije dingen. Sa hawwe wy koartlyn twa nije steantafels en in nije kuolkast
oanskaffe kinnen.
What’s next???
Yn desimber binne wy fansels mei Kryst iepen. It krekte programma kinne jimme tsjin dy tiid fine op
facebook of op ús site! Fansels is der ek wer it wolbekinde Krystgala, dit sil dit jier wer op Krystjûn weze.
Dan noch efkes dit.. Ek wy moatte ús oan de wet hâlde, dêrom is it rookhok wer yn eare hersteld. Graach
dêr smoke yn plak fan yn de seal!
Laterrrrrrr,
It bestjoer!
Ps.: alle foto’s fan de themafeesten kinsto fine fia www.szdrnzll.nl
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Ta ús sprekt:
Auke van der Zweep…….

It Halbertsma jongereintoaniel siket DY!
Wa wit hawwe jim ús wol mei trekker en wein troch it
doarp skeuren sjoen in pear wike lyn, mar miskien is
it jim ek wol ûntgongen.
Yn elts gefal, op 10 en 11 april 2015 is it wer tiid foar
it alderleukste jongereinienakterwykein fan Fryslân,
Hollân as miskien wol de hieeeele wrâld! Mar dat kin
fansels net samar, dêr hawwe wy wol jimme help foar
nedich. Dus. Wy as needste bestjoer fan Wergea
binne opsyk nei DY!
Nei de krystdagen, âld en nij feestjes, alle ‘folle lok en
seine’ túten en at jim wer wat fan’e colakaters
bekaam binne, begjinne wy nei de krystfakânsje mei
de repetysjes!
Der binne in hiel soad ‘bern fan in oar’ dy’t al ris mei
dien hawwe mei ús ienakters & fan harren ferwachtsje
wy fansels ek wer in opjefte (sa net dan dochs). Mar
wy binne foaral nijsgjirrich nei nije gesichten!
Wy binne der nammentlik wis fan dat der noch in
bulte net ûntdutsen talint yn ús doarp rûn rint!
Dus jongfaam as jongfeint… foldochst do oan
ûndersteand signjalemint??
12 o/m 18 jier (yn elts gefal op it fuortset
ûnderwiis)
Mei graach syn/har talint sjen litte (as noch
ûntdekke fansels)
Jou dy dan op foar it Halbertsma
jongereintoaniel 2015!!
Stjoer in mailtsje nei
halbertsmajongerein@hotmail.com mei dêryn:
dyn namme
dyn leeftiid
De jûnen wêr ast WOL op repeteare kinst
(repetysjes sille wêze fan omtrint 19.00-21.00
oere)
Opjaan kin noch o/m 12 Desimber 2014
Alderleafste groetnis,
It jongerein bestjoer
PS.: Bisto net sa’n poadiumbeest, mar hasto oar talint
en liket it dy wol leuk om achter de skermen mei te
helpen? Bou? Technyk? Smink? Stjoer dan ek rêstich
in mailtsje!

It no folgjende senario hat nei alle gedachten nea
pleatsfûn, mar it hie best kinnen. By de Grutte Brêge
steane in pear Wergeasters te praten, se nimme de
dingen fan de dei troch. Fan de Wartenster kant komt
in lúkse wein oanriden en stoppet by de manlju. De
mynhear efter it stjoer draait it rút nei ûnderen en
freget: 'Heren, zou u mij kunnen vertellen waar Auke
van der
Zweep woont'? De brêgebidlers sjogge elkoar ferheard
oan. Dy namme kinne se net. Dan giet ien fan harren,
de snoadste, in ljocht op. 'Mynhear bedoelt lytse
Auke'? 'Juist, juist, kleine Auke, waar kan ik hem
vinden'? Se wize mynhear it paad en efkes letter
slacht hy ôf nei de Leeuwarderweg, op nei Auke van
der Zweep.
Binne jo yn eigen doarp ta grutte hichten stegen at de
measte minsken jo, allinne nei djip neitinken, fan
eigen namme kinne wylst de byname harren foar yn
de mûle leit? Want in skelnamme is it perfoarst net,
lytse Auke. It is in oantsjutting fan de fysike
ôfmjittings fan de persoan en dy binne by Auke no
ienris de behindige kant it neist. Mar ien en oar wurdt
dûbel en dwers kompensearre troch syn nocht oan't
wurk, syn handigheid, syn keapmanskip en....syn
moaie hân fan skutjassen. Want mei tank oan
datselde kaartspul hawwe wy hjir no in besteklik
petear.
Ferline hjerst wie Auke syn broer Dorus, 84 jier, in
pear wike oer út Australië. Om't it wiid ferneamde
'Risico' foar dy freed te jûns in skutjaswedstriid
útskreaun hie, kamen beide mannen nei de kroech.
Auke gie fuort nei it lytse sealtsje wêr't it kaarten
heve soe, Dorus lykwols socht in better plak, hy
joech him del oan de taap. No is it sokke jûnen
wizânsje dat nei ôfrin fan it kaartspyljen noch in
mânske flaubyt yn de foarm fan in gehakbal efteroer
slein wurdt. Jelle Dijkstra, gol en guodlik as altyd,
seach Dorus dêr allinne oan de bar sitten en noege
him út yn it sealtsje te kommen. Dat stie der by. Hy
gie by ús oan tafel sitten en rekke fuort en daliks oan
de praat mei syn tafelgenoaten. Doe frege ik him:
'Hoe lang bliuwe jo hjir noch yn Nederlân'? Hy
andere: 'Noch in pear wike, earst noch in dei as wat
nei ús Titus en dan it fleantúch wer yn. En dat hat dan
de lêste kear west. Dan kom ik hjir net wer'!
Dy útspraak fan Dorus hie ik ûnthâlden, om 't der in
soarte fan mankelikens yn ferskûle siet. Dêrom frege
ik Auke hoe't it oankomt ôfskied te nimmen fan in
broer dy't jo nea wer sjen sille. 'Dat falt net ta, it is
oars as oars. Jo kinne dan net sizze oan't oer 2 jier.
Mar, ús Dorus is in man fan ferrassingen. It kin skoan
wêze dat hy takom jier wer by my foar de doar stiet',
glimket Auke. Is dit no in winsk of praat hy himsels
moed yn? Beide kin fansels.
De húshâlding fan Wijtze en Elisabeth van der Zweep
telde mar leafst 12 bern. Fanút Skearnegoutum en
letter Wytgaard sette de famylje har foar de oarloch
nei wenjen op it boerespultsje oan 'e râne fan de
Grutte Mar, wêr't Jan Bles letter syn bungalow
delsette soe.
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Wijtze molk 25 kij, mar hold der ek noch in
fêstarbeider op nei. Kobus Sinnema en Catharinus
Boekema ha as sadanich tsjinne, mar ek Auke syn
âldste broer Durk, 93 jier no, die wol gauris in
hantaast mei op de buorkerij. Mar yn 'e ûngetiid wie it
'alle hens aan dek'. Dan moast ek Auke yn 'e skrep.
Allinne..'Ik koe net opsjitte mei master Brada (Auke
wie net de iennichste w.s.) en hy net mei my. Dat hie
fan dy gefolgen dat ik faak neibliuwe moast. Ek yn de
ûngetiderstiid. Dat kaam ús heit op 't lêst de strôte
út. Op in middei, healwei fjouweren, stie hy op it
skoalplein, in heafoarke yn 'e hân wêrmei hy drigend
yn de rjochting fan Brada meneuvele. 'At Auke noch
ienkear neibliuwe moat, dan...'.Brada stie stiif lykas
de frou fan Lot nei de ferneatiging fan Sodom, mar hy
helle my dochs út de klasse en ik mocht mei heit nei
hûs, yn 't hea. Nei dy loop hoechde ik nea wer nei te
bliuwen. Brada hie grut ûntsach foar dy heafoarke
krige. Myn skoalmaten, Folkert Boermans en Sikke
Sinnema, wiene mar wakker jaloersk. Se stiene noch
mei gâns 'pillen' op it boerd en seagen foarearst it
deiljocht net wer'.
Ein fjirtiger, begjin fyftiger jierren kriget de
húshâlding yn koarte tiid 2 drege klappen te
ferduorjen. Cor en Age, twa bruorren fan Auke,
ferstjerre. 'Cor is stoarn oan in hertstilstân en
Age....... hy fytste mei in freon fan de Ambachtskoalle
op 'e Skrâns yn Ljouwert. Se wiene optein, se hiene
goeie sifers helle. Dan reitsje se mei de stjoeren yn
elkoar. Syn maat falt op it trottoir, Age op 'e ryddyk.
En dan is dêr dy grutte frachtwein.....'.
Auke is gjin learder, mar handich is hy nammenste
mear. Yn 1947 giet hy dan ek fan skoalle. Auke bliid,
Brada bliid. It drigemint mei de heafoarke wie
sadwaande foar 'het hoofd der school' net aktueel
mear.
'Ik ha hiel wat baantsjes hân', laket Auke 'by Pieter
Talsma, in soan fan Wijtze Talsma, bin ik begûn. Doe,
nei 5 jier, bruts myn Ljouwerter perioade oan.
Stijnvoort, Phoenix fytsen en garaazje Mink. Dêrnei
gie ik nei it grutte wurk, it blikfabriek. Dêr fertsjinne
ik mar leafst 25 gûne yn 'e wike. Mar Wijtze Talsma
socht ek in feint. Fan 1962 oan't 1967 ha ik by him
wurke, ik wie wer yn Wergea werom. Dêrnei ha ik
noch 2 jier by Jehannes Zwart op de leanlist stien en
1 jier by Jan Slot. Yn 1970 bin ik nei de Frico gien en
ik sil nea myn earste leanpûdsje ferjitte: 400 gûne
mear as at ik tocht hie. It fielde krekt as koe ik hiel
Wergea keapje'. Mar Auke sette him ek yn foar de
mienskip: rom 20 jier hat hy by de frijwillige
brânwacht west as sjauffeur en brânspuiter, oant
1960 ta.
Yn 1960 troude Auke mei syn Jettie en se krigen 5
bern, 4 dochters en in soan. Yn 2007 ferstoar syn frou
alhiel ûnferwacht, in hiele slach foar Auke en de bern.
Mar hy gie net efter de geraniums sitten te
stoareagjen mar joech him der by. Hjir en dêr ris in
bûtenboard motor yn de ferkeap, de hier ophelje fan
syn húske yn de Kearewear, in putsje by soan Wijtze
wêr't hy tige grutsk op is en gean sa mar troch. En
foar syn ûntspanning komme wy dochs wer by
datselde skutjassen út.

Hy mei himsels wrâldkampioen neame yn
dizze spulsoart, tegearre mei Frans Veenstra. Op 24
jannewaris 2015 moatte se harren titel ferdigenje yn
de kantine fan V.V Warga. It sil ús nij dwaan.
Krapoan 80 jier is Auke no. Mar yn stiltme hopet hy
minstens like âld te wurden as syn mem. Dan hat hy
noch 18 jier te gean. En dat gunne wy him fan herte.
Wiebe Sinnema

21vrijwilligers gingen in de laatste week van oktober
in Wergea en Warstiens op pad voor het Diabetes
Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus
€ 679,78 op. Het opgehaalde geld gaat naar
onderzoek om diabetes beter te behandelen of te
voorkomen.
‘Bedankt,Wergea en Warstiens! Wij zijn erg blij met
de bijdrage van de collectanten, de gevers en
iedereen die zich heeft ingezet’, zegt Hanneke
Dessing, directeur van het Diabetes Fonds. ‘Met dit
geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en
geven we uitleg over de ziekte.’
Niemand aan de deur gehad?
Inwoners van Wergea en Warstiens die geen
collectant aan de deur hebben gehad, kunnen alsnog
geld overmaken op IBAN NL58 INGB 0000 0057 66
t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer
informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op
www.diabetesfonds.nl.

Halbertsma Wergea spilet 13 & 14 febrewaris 2015
“It

siet yn ’e loft”

In fertaling fan it bekende stik “Boeing Boeing”, in
klucht dy’t rûnom yn ’e wrâld mei grut sukses opfierd
is.
Foarferkeap, 3 febrewaris yn Us Doarpshûs te
Wergea.
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Nieuws van Soos en Meer
Afgelopen maand zijn er weer twee gezellige middagen geweest voor de ouderen van Soos en Meer. Op 12
november jl. was er een proeverij het Dorpshuis. Dit evenement werd georganiseerd door
door zorginstellingen
Noorderbreedte en Friese Land en maaltijdservice Van Smaak uit Drachten. Men kon genieten van diverse
binnenlandse en buitenlandse gerechten. U heeft wel wat gemist, de aangeboden proeverij was ook nog gratis.
Wij onderzoeken of er 1 x per maand een gezamenlijke maaltijd in het dorpshuis genuttigd kan worden voor een
redelijke prijs. Wij hopen in de volgende Havensbank meer informatie te kunnen geven. De deelnemers van Soos
en Meer waren in ieder geval zeer enthousiast.

Op 10 december, aanvang 14.00 uur, organiseert Soos en Meer een Kerstmiddag voor de deelnemers van de
ouderensoos.
Zorginstellingen Noorderbreedte, Het Friese Land, Mienskipssoarch en Soos en Meer

Sportcolumn
Plan van Anemapak
Ik skriuw dizze column op moandei 3 novimber. De NK hat west yn Thialf. Erben Wennemars sei dat Kjeld Nuis,
Ireen Wüst en Jan Smeekes syn top trije wienen. Fansels, hja riden fantastysk, mei in wrâldrekord op
leechlânbanen foar Kjeld Nuis.
Ek Sven riid bêst op de 1500, mar foar my wie de prestaasje fan Jorrit Bergsma op de 10.000 it meast
wûnderbaarlike. Op freed riid Jorrit de 5 kilometer. Op sneon stoot er nei Utrecht foar de marathon en dan op
snein mei sa`n oerwicht de 10 km winne. Dat is hast... de gek ha mei alle wetten fan topsport, as we it ha oer
de “arbeid-rust” ferhâlding. Alle “experts” sizze dat jo op tiid yn `e rêst moatte om in topprestaasje del te
setten. Mar Jillert Anema hat syn eigen metodyk. Hij hat syn eigen: Plan van Anemapak!
Twa dagen yn de wike sit ik op de sulky en train
train ik hurddravers. Ek dêr ha we it sa no en dan oer “belasting en
belastbaarheid”. Meastal krije de hurddravers twa kear yn de wike in intervaltrainig: 8 intervals fan elk 800
meter rjochtút op de strip. Is dat te min...te folle? Yn sawat alle sporten is
is it in hot item: It plan van aanpak.
Ek Guus Hiddink en Bert van Oostveen, skriuwe in PLAN. It debacle fan Yslân en Tsjechie....soks moat net wer.
Blunders...te min ynset...te folle omgrieme mei de bal...argewaasje tusken de spilers: En dus een plan van
aanpak..... Ja, laitsje der mar om! Sels Anneke hie der fan heard.
“Ik wol ek ris sa`n plan meitsje... dêr skriuw ik dan yn hoe it 7 dagen yn de wike mei dyn “arbeid – rust
verhouding” wêze moat. In systeem fan: itensiede, boadskipje, stofsûgje, strike, waskje,
waskje, de ôfwaskmasine
útromje, dat is de arbeid “component”.
Net nei de kroech ta, net neisitte bij de Soos, net neisitte asto earne in lêzing joust oer dyn boek, net dûnsje
mei frjemde froulju, net hingjen bliuwe nei de fuotbalwedstriiden fan Hearrenfean...

Rust!
Achte lêzers no`t we dochs efkes oer it fuotbaljen ha... de skiedsrjochters meie ek wolris in plan fan aanpak
meitsje.
Sjoch... fouten meitsje dat kin, is minsklik, elts makket fouten en dat is net sa slim, leare jo fan.
Nee wat mij net noasket binne de grutte ferskillen tusken de skiedsrjochters bij it ynterpretearjen fan de
spulrigels: de reade tried yn it fluitsjen is fier te sykjen!
Myn frou hie fansels fuort har wurdsje klear: Mear froulike skiedsrjochters sei se... froulju kinne mear as ien
ding tagelyk. Se sjogge folle better wat der allegearre op it fjild bart.
En binne boppe-al empathysk...in aai oer it hippe hier fan de iene of oare rûge spiler wurket better as in reade
kaart.

Yn Ingelân woe in frommeske...de 24-jierrige Lucy May graach in wedstriid fluitsje. Hja skille mei in sekere
Cummins, en frege oft hja hast oan de beurt wie. Mar de vice-president fan de regionale bûn sei: “Zolang ik leef
fluiten er geen vrouwen. Jouw plaats is niet op het veld maar in de keuken.”
De man is 4 moanne skorst, krige 240 Euro boete en moat in edukaasje programma folgje!
Jappie Kooistra
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Kaatsvereniging ’t Oosten
Alweer bijna een jaar voorbij!
Maar, niet getreurd voor de Wergeaster kaatsjeugd.
Op zaterdag 13 december staat er nog een leuke
afsluiting op het programma.
Voor alle jeugdleden draaien we een leuke film in de
jeugdsoos.
Voor de groepen 3-4-5 begint de middag om 13.30
uur en voor de groepen 6-7-8-rest om 15.15. De 2
groepen overlappen elkaar zodat we dan de laatste
prijzen uit kunnen reiken aan de beste kaatsers van
Wergea. Allemaal naar de soos dus op 13 december!
Wij als bestuur gaan de kaatswinterslaap in, om ons
weer op te laden voor een nieuw kaatsseizoen! Wie
nog een shirt van de club thuis heeft liggen mag dit
inleveren bij Albertha Hotsma. En zou iedereen nog
even goed willen kijken naar het
ledengeld/donateursgeld/ballensponsorgeld? We
hebben gemerkt dat nog niet iedereen betaald heeft.
Alvast bedankt!
Wij willen iedereen alvast (beetje vroeg) hele fijne
feestdagen toewensen en we zien iedereen graag
volgend jaar weer op de velden!
Het bestuur

GEZOCHT!!
Voor het nieuwe kaatsseizoen zijn wij op
zoek naar 1 of 2 enthousiaste
“veldleggers” (M/V) op de
maandagmiddag.
De jeugdtrainingen zijn op
maandagavond van mei t/m juli.
Reacties mogen naar
info@kvhetoosten.nl.

Nieuws schutjasvereniging
VV Warga
Novemberschutjaspartij voor Henk en Haye
Op zaterdag 15 november de tweede schutjaspartij
van dit seizoen. Ondanks de concurrentie van het FK
schutjassen in Tjalleberd waren er toch nog 24
deelnemers. Onze voorzitter De Wolff had het in zijn
openingswoord dan ook over “communicatie”. Het
volgende seizoen zullen we dat dan ook beter op
elkaar moeten afstemmen. Een leerpuntje!!

Voor de thuisblijvers ( als extra service ) waren we
ook op twitter te volgen. Als schutjasbestuur gaan we
met het digitale tijdperk mee en wie weet is de
volgende partij ook Live te volgen op de nieuwe
radiozender van Leeuwarden en omstreken, LEO.
Bestuurslid Rinzema gaat hierover in onderhandeling.
De avond begon weer goed met de zelfgebakken cake
van onze voorzitter. Het recept ( van grootmoeder )
wordt overigens niet door hem prijsgegeven. Onze
vaste barman Floris was door zijn Maaike deze keer
vroeg het huis uitgestuurd en voor negenen zaten we
dan ook al aan de borrelnoten van oriental en poesta.
Door de nieuwe regeling ( in de poedel wordt niet
meer op nummer gespeeld ) een wederom vlotte
partij.
Na een geslaagde en gezellige avond kwamen de
karbonades bij onderstaande personen in de pan
terecht.
Hoofd:
1e Haye de Haan / Henk Boxum
2e Anne de Vries / Hillie de Vries
3e Johannes Postmus / Ruurd Rijpstra
Troost:
1e Rink Hoff / Wim Bethlehem
2e Hannie de Vries / Tryntsje Hoff
3e Auke van de Zweep / Hinke Spijkstra
Poedel:
1e Johannes Sinnema / Floris Sinnema
2e Reinder de Jong / Tjibbe Hoogerhuis
3e Dukke Rinzema / Sieger Rinzema
Profab schutjaspartij prooi voor Auke en Gerard
De eerste schutjaspartij van de VV Warga, seizoen
2014/2015, was de PROFAB schutjaspartij van
sponsor Henk v/d Veen. Helaas kon Henk niet zelf van
de partij zijn i.v.m. een vrijgezellenfeest. Echter,
Henk had het ook deze avond weer prima voor elkaar.
Als sponsor had hij wel een wensenlijstje bij voorzitter
De Wolff ingeleverd: geen inleg, de prijzen moeten
goed zijn en er moeten voldoende hapjes zijn. Onze
voorzitter is de minste niet en zodoende kon de avond
niet meer stuk voor de 22 deelnemers. Met dank aan
onze sponsor: PROFAB en Floris Sinnema (de Marren)
voor de bediening. Positief was het ook dat er een
nieuwe deelnemer aanwezig was: Gerard Sinnema.
Verder viel op dat de deelnemers na Franeker nu ook
al uit Leeuwarden komen en dit zijn dus de mensen
die echt wat over hebben voor een gezellig avondje
uit. Even na twaalven kon voorzitter De Wolff
overgaan tot de prijsuitreiking.
Uitslag
Hoofd:
1e Auke van de Zweep / Gerard Sinnema
2e Anne de Vries / Hillie de Vries
3e Ruurd Rijpstra / Johannes Postmus
Troost:
1e Rink Hoff / Wim Bethlehem
2e Gerard de Wolff / Jurjen Mulder
3e Johannes Sinnema / Floris Sinnema
Poedel:
1e Haye de Haan / Henk Boxem
2e Hendrik Kooistra / Gerrit Hollema
3e Evert Rinzema / Tjibbe Hoogerhuis
9

Halloween SZDRNZLL 2014

Halloween SZDRNZLL 2014

Willem Pool
Oer de Barten 9 9003 MZ Warten
info@wpbouw.nl www.wpbouw.nl
tel: 06-20811234 fax: 058-2894712

De volgende schutjaspartij is wederom een
klassieker: De KLUS partij van sponsor Wim
Bethlehem. In de wandelgangen ook wel
“rolladepartij” genoemd. Voor de winnaars is er
tevens de “beker met de grote oren”. Een felbegeerd
pronkstuk op elke schoorsteenmantel. Deze Klus
partij is op zaterdag 20 december in de Kerstkantine
van de VV Warga. Natuurlijk zullen op deze avond de
diverse Kersthapjes niet ontbreken. Opgeven bij de
Wim of Floris t/m vrijdag 19 december. Nieuwe
schutjassers zijn van harte welkom. Info:
sinnemazwart@upcmail.nl.
Om onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te
houden verschijnt er na elke schutjaspartij een
speciaal schutjasbulletin. Hierin de uitslag, foto’s, de
welbekende “wist u datjes” en de
laatste schutjasroddels.
Schutjassers die geen computer
hebben krijgen het bulletin
natuurlijk door de bus.
Belangstellenden die dit speciale
schutjasbulletin ook willen
ontvangen ( kan alleen digitaal )
kunnen dit doorgeven aan
sinnemazwart@upcmail.nl

Oecumenische
Adventsviering
Zondag 14 december
19.00 uur in de St. Martinuskerk te Wergea
Thema:

AFWACHTEN?... VERWACHTEN!
m.m.v.: ds. Johannes van der Meer,
fanfarekorps “De Kriich”, organist Haijte
Haijtema en kinderen uit onze dorpen.
Warme chocolademelk en glühwein
verzorgd door jeugdsoos SZDRNZLL.

Onze site: www.schutjasverenigingwarga.nl en verder
zijn we ook op facebook te volgen

SNEINSKOALLE WERGEA
Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.
Een kerstfeest voor iedereen, we hopen
dan ook dat er veel kleine en grote
mensen het met ons meevieren.
Jullie zijn allemaal van harte welkom!
De prijswinnaars

25 december, 19.00 uur in de Frissel,
Kerkbuurt 10, Wergea.
De kinderen en leiding van Sneinskoalle
Wergea

FRL-Kerstpostzegels à 0,38 cent
waarvan 2 cent naar een goed doel gaat!

Namens schutjasbestuur VV Warga,
Secretaris Floris Sinnema

Te verkrijgen bij:
Auke van der West
De Mounder 26
Wergea
Telefoon: (058) 255 29 77
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De Sint Martinus Vijlen/Wergea
prijsvraag
Maak kans op twee gratis overnachtingen in Hotel
Vijlerhof in Vijlen en lunch of diner
in Fiets-& Wandelcafeetje A gen Kirk!
Waarom een Sint Martinus Vijlen/Wergea prijsvraag?
Al vele jaren kom ik met veel plezier in Vijlen, een
klein (berg)dorp in Zuid-Limburg nabij Vaals. Vijlen en
Wergea hebben wel een aantal dingen gemeen. Op de
eerste plaats een rooms-katholieke kerk van het
zelfde bouwjaar en dezelfde naam. En beide dorpen
liggen ook in een toeristisch gebied. In Wergea wordt
volop gevaren en in Vijlen wordt volop gewandeld.
Ook hebben beide dorpen gemeen dat er volop kan
worden genoten van het prachtige uitzicht.
Een ding hebben beide dorpen zeker niet gemeen en
dat zijn de hoogteverschillen. Vijlen ligt hoog in het
Limburgse heuvelland en Wergea in het Friese
platteland.
Dit alles heeft mij doen besluiten in dit blad iets te
schrijven over Vijlen en de katholieke Sint Martinus
kerk in Vijlen. En de eigenaren van Hotel Vijlerhof
hebben mij op het idee gebracht in deze
decembermaand een Sint Martinus Vijlen/ Wergea
prijsvraag uit te schrijven. Hotel Vijlerhof in Vijlen
heeft namelijk een bijzondere verlotingprijs cadeau
gedaan aan de inwoners van Wergea,Warten en
omstreken, nl.:
Twee gratis overnachtingen in Hotel Vijlerhof met
ontbijt en een glas Martinus!
(bij aankomst maandag t/m woensdag) en lunch of
diner in Fiets-& Wandelcafeetje A gen Kirk.
Het (berg)dorp Vijlen
Het dorp met 1500 inwoners is gelegen tussen Epen
en Vaals aan de Mergellandroute, met uitzicht op het
Geuldal. Voor vakantiegangers is de ANWB
Mergellandroute een geliefde route door het
Limburgse heuvelland met een lengte van 110
kilometer per auto en motor of circa 125 kilometer
per fiets. Camerig was de plaats waar de Stichting
Natuur en Milieu op 16 augustus 2005 de twee
mooiste landschappen van Nederland bekroonde met
vijf sterren: het stroomgebied van de Drentsche Aa en
het Limburgse Gulp- en Geuldal.
Vijlen ligt zelf op een heuvelrug die zich uitstrekt
vanaf de Vijlenerbossen, via de Rugweg, het dorp zelf,
Hilleshagenn tot aan Mechelen. Ten noorden van het
dorp ligt in het beekdal de Selzerbeek die onder
andere gevoed wordt door de oostelijk van het dorp
gelegen Harleserbeek.. Aan de andere kant van de
heuvelrug stroomt in het dal ten zuidwesten van het
dorp de Lombergbeek.
Door zijn hoge heuvelligging in het uiterste zuidoosten
is Vijlen de plaats waar meestal de eerste sneeuw van
het Nederlandse seizoen valt, en ook de meeste
sneeuw per jaar.
Tot het dorp Vijlen behoren de buurtschappen
Camerig, Harless, Rott, Melleschet en Cottessen. Hier
zijn ook nog de oude vakwerkhuisjess te zien.

Er zijn uiteraard veel campingss en vakantiewoningen
in dit bijna on-Nederlandse landschap. Het van
oudsher tot de heerlijkheid Vijlen behorende gehucht
Mamelis valt tegenwoordig officieel onder het
nabijgelegen dorp Lemiers.
Op deze pagina’s treft u ook diverse foto’s aan van
Vijlen.
De Sint Martinuskerk van Vijlen
Op een heuveltop in Vijlen stichtte St. Clodulfus reeds
in de 7e eeuw een kerk, waarvan verder nauwelijks
iets bekend is. Wel is bekend dat Vijlen tot 1860 een
middeleeuwse kerk bezat, die dat jaar werd
afgebroken en waar verder niets meer van over is. Op
deze plaats werd door Carl Weber een nieuwe neoGotische kerk gebouwd van het Stuffenhalletype,
zoals hij die kende uit het Rijnland waar hij vandaan
kwam. Waarschijnlijk vanwege financiële problemen
duurde het tot 1872 voordat de toren gereed was. In
1879 was de kerk compleet af. Het karakteristieke
silhouet van de toren is uit de verre omtrek zichtbaar:
de kerk ligt op 195 meter boven NAP. De toren vangt
natuurlijk op de positie veel wind en de toren moest
eerst in 1956 en daarna nogmaals in 2001-2002
gerestaureerd worden. De kerk zelf werd in 19751976 en nogmaals in de periode 1992-1997 grondig
gerestaureerd door P.A.M. Mertens.
Vijlen ligt op ongeveer 200 meter hoogte boven NAP
en is daarmee het hoogst gelegen kerkdorp van
Nederland. Dat wil niet zeggen dat het ook de hoogste
kerktoren van Nederland heeft. De fabel dat de kerk
van Vijlen de hoogste is, bestaat al een zeer geruime
tijd, vandaar dat men hoogtemetingen verricht heeft
om deze te ontkrachten. Zowel de Sint Martinus kerk
in Vijlen als de Paulus kerk in Vaals zijn in NAP-hoogte
gemeten door onder anderen de heer W.M. Felder van
de voormalige Rijksgeologische Dienst. De kerk in
Vijlen staat op een hoogte van 195,62 meter boven
NAP, en de Pauluskerk in Vaals ligt op 215,17 meter
boven NAP. De Pauluskerk in Vaals ligt dus hoger dan
de kerk in Vijlen, maar door zijn ligging in het dorp
Vaals is deze kerk niet zo goed zichtbaar als de kerk
van Vijlen.
Hotel Vijlerhof.
Hotel restaurant Vijlerhof is een heerlijk familiehotel
waar u nog persoonlijk wordt ontvangen. Het is hoog
op de Vijlenberg gelegen met een prachtig uitzicht. Het
uitgebreide Limburgse ontbijtbuffet met
streekproducten is bekend in de verre omgeving.
Vele lokale leveranciers zorgen voor een echte
Limburgse menukaart met prachtige streekproducten.
De Vijlerhof is bij uitstek geschikt als startpunt van uw
wandelingen in het prachtige natuurgebied rondom het
bergdorpje Vijlen.
Recht tegenover de kerk vindt u het gezellige
Fiets-& Wandelcafeetje A gen Kirk. Klein maar fijn
en zeer bijzonder. Van boven tot beneden, overal
waar u kijkt staat het vol met Heilig Hart beelden,
religieuze schilderijen, kruisen, bijbeltjes en
kerkboeken.
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Toch is de ambiance niet religieus. De ontvangst is
altijd hartelijk en informeel. Hier kunt u genieten van
een kopje koffie, een streekbiertje of een stuk
appeltaart, door Yvonne, uw gastvrouw, zelf
gebakken.
Daniel is het creatieve brein in de keuken. Voor zijn
steeds wisselende “Wandelkaart” laat hij zich
inspireren door ouderwetse streek- en regionale
gerechten, maar ook door de culinaire indrukken van
zijn reizen over de hele wereld.

Iedereen mag met deze prijsvraag meedoen. U hoeft
dus geen parochiaan te zijn en u hoeft ook niet in
Wergea of Warten te wonen.

We bieden voor twee personen een lunch of een Wat
De Pot Schaft diner aan. De gasten kunnen wat ons
betreft zelf kiezen waar ze voor willen komen.

Ik wens u een plezierige decembermaand!

Denk eraan dat u bij uw inzending uw naam, adres en
telefoonnummer meldt, ook als u per e-mail
antwoordt.
Vóór 15 januari 2015 zal de prijswinnaar van mij
bericht ontvangen!

Harry Vogels

De Sint Martinus Vijlen/Wergea prijsvraag.
De prijsvraag bestaat uit vijf vragen, waarbij Sint
Martinus centraal staat. Iedereen kan meedoen met
de prijsvraag. De antwoorden op de vragen moeten
uiterlijk 31 december 2014 schriftelijk bij mij worden
ingeleverd.
Onder de goede inzenders zal de verloting
plaatsvinden voor de 2 overnachtingen in Hotel
Vijlerhof en lunch of diner in Fiets-&
Wandelcafeetje A gen Kirk.
Vragen
1. In welk jaar zijn de Sint Martinus kerken in Vijlen
en Werga gebouwd?
0 1840
0 1862
0 1910
2. Wie is de grondlegger van wijngaard Martinus in
Vijlen?
0 Hans Beurskens
0 Ingo Bulles
0 Martin van Vijlen
3. Wat is de feestdag van de Heilige Martinus?
0 9 april;
0 11 november;
0 5 december;
4. In welk buurtdorp van Wergea staat nog een Sint
Martinus kerk?
0 Grou
0 Warten;
0 Wirdum
5. In welke Franse stad was de Heilige Martinus
bisschop?
0 Tours;
0 Valence;
0 Parijs.
Stuur de antwoorden op de vragen vóór 31 december
2014 naar:
Harry Vogels
Domwier 4
9005 XR Wergea.
U mag de vragen ook mailen naar
vogels@caoadvies.nl
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Axtra Voorzetapparatuur BV
Fricoweg 3a
9005 PC Wergea
Tel. 058-2553011
info@axtra.nl / www.axtra.nl

Sinds 1992 de grootste Europese leverancier
van gereviseerde voorzetapparatuur voor heftrucks.
Jarenlange ervaring, deskundigheid en
vakbekwaamheid.
De Axtra Green Forklift Attachments
zijn gebaseerd op hergebruik, dus groen en
duurzaam

In- en verkoop, verhuur, reparatie, service, onderdelen

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!

Ynstjoerd
Hjir kinne jim lêze oer de Alvestêdentocht fan 1956,
dy’t ik riden ha mei myn ferloofde Grytsje Terpstra,
dochter fan Jan en Gees Terpstra út Wergea, op 14
febrewaris.

Februari 1956
Het is flink winter. In alle sloten en kanalen ligt een
dikke ijskorst. Er is een Elfstedentocht op komst.
Mijn verloofde belt me op vanuit Friesland. Alles ruikt
hier naar Elfstedentocht, zegt ze. Ze vraagt of ik mee
doe. Ja natuurlijk, ik moet meedoen. Akkoord, ik
neem een dag vakantie en kom direkt naar huis. 14
februari is de Elfstedentocht vastgesteld.
Greet (mijn verloofde) wil nog een paar noren kopen.
Ik raad het haar af, want ze heeft geen tijd om ze in
te rijden. Bovendien heeft ze nog nooit op noren
gereden. Maar we gaan op de schaats naar
Leeuwarden en komen uiteraard allebei op noren
terug. De vrouw wint.
De volgende dag gaan we naar Leeuwarden voor de
inschrijving. Een gezellige drukte heerst in hotel “De
Groene Weide”, het centrum van het Elfstedencomité. Uit alle delen van het land komen ze vandaan,
de elfsteden-enthousiasten. Iedereen moet nog een
slaapplaats voor de komende nacht hebben. Heel
Leeuwarden, ja bijna heel Friesland is die dag
bezeten. Enorm wat in sfeer. Die avond vroeg naar
bed. Wij slapen thuis. Onze ouders wonen 7 km van
Leeuwarden (Warga).
De volgende morgen 6 uur sta ik bij Greet voor de
deur. Beiden goed ingepakt, gezicht en handen dik in
het vet, stappen we op de fiets. Het is prachtig weer.
Weinig wind en heldere lucht. Om half 7 zijn we bij de
veemarkt. Daar laten we onze fietsen en klompen
achter. Gymschoenen aan, schaatsen om de nek, op
naar de start. Hier krijgen we ons eerste stempel
(7.20) waarna we per bus naar het van Harinxmakanaal worden gebracht. Veel toeschouwers, ook
bekenden. Ze roepen iets, van “zet hem op”, maar je
hoort het nauwelijks. Alles is hier spookachtig verlicht
met schijnwerpers en fakkels. Een enorme drukte.
Iedereen wil zo gauw mogelijk weg. We binden onze
schaatsen aan en daar gaan we
Al gauw ben je buiten de schijnwerpers en is het
hartstikke nacht. Ik heb een zaklantaarn bij de hand.
Een smal baantje is hier met slecht ijs, omdat het van
Harinxma-kanaal vaak is gebroken. Je komt mensen
tegen die al terug gaan. Schaats kapot of bebloed
gezicht of handen. Het is hier nog druk, zo kort na de
start. Ha, hier moeten we linksaf onder de spoorbrug
door richting Sneek. Hier hebben we meer de ruimte.
We zetten er een flinke streek in voor ons doen. Velen
gaan ons echter voorbij, maar laat ze maar gaan. We
moeten nog bijna 200 km en ik wil ons niet forceren.
In de verte verschijnen lichtjes. Zou dat Sneek zijn?
Het kan haast niet, wat ook al blijkt. Het is een klein
dorpje dat we passeren. Er staan mensen langs de
kant te roepen. Zelfs kleine kinderen zijn al op het ijs.

Dit beeld zul je de hele 200 km zien. Enthousiaste
mensen langs de kant. Blijkbaar wordt in Friesland
vandaag niet gewerkt. Ha, daar naderen we Sneek,
de eerste kontrole. Kaart te voorschijn. Aan de balie
zitten een man of 5 te stempelen. Het was toen 8.38
uur.
En zo volgen er meer. Ijlst 8.48, Sloten 9.31 uur en
dan de zuid-westhoek. Een smal baantje in de sneeuw
op de bekende of is het beruchte Luts. Hier staat al
water op het ijs. Voor ons zijn dan ook al een paar
duizend mensen over dit baantje gegaan. Aan
weerskanten hoge wallen. In Stavoren waren we om
11.26 uur. Dan langs het IJsselmeer naar Hindelopen.
Ook al is er weinig wind, nu begin je hem toch wel te
voelen. We nemen onze eerste rust en gaan wat
warms drinken en iets te eten. Het wordt een korte
stop, we moeten verder en zijn er nog lang niet.
Hindelopen wordt gepasseerd om 12.31 uur. Vlak
daarop Workum om 13.03 en dan een lange rit naar
Bolsward. De wind neemt toe, of ligt het aan ons?
Hier en daar ligt zand op het ijs en het begint te
sneeuwen. Veel scheuren in het ijs en menigeen zie je
dan ook in de sneeuw duiken. We hebben elkaar bij
de hand of leggen op, ik voor/ zij achter. Zo heb je
wat steun aan elkaar. “Zo kan ik het ook “, hoor ik
een knaap langs de kant roepen. Kennelijk bestemd
voor Greet die achter me rijdt en zich even laat
trekken. Ja, ze hebben goed roepen. Probeer het
maar!
Eindelijk Bolsward in zicht om 14.07. Het was een
moeilijk stukje, maar nog maar een voorproefje van
wat ons te wachten staat in het hoge noorden. Nu
gaat het op naar Harlingen. Op dit stuk komt de man
met de hamer ons voor het eerst achterop. Eerst krijg
ik een tik. Mijn benen worden steeds zwaarder, de
schaatsen zijn van lood en het waait hard. Dat denk ik
tenminste, maar ik moet doorscharrelen. Greet mag
niks merken ( doet ze toch wel ). Veel klontjes slikken
en studentenhaver en ongemerkt gaat het beter. Het
tempo gaat weer iets omhoog, maar achter me gaat
het minder goed. Nu heeft Greet blijkbaar een
inzinking. We nemen weer eventjes rust. Wat hete
limonade doet ons goed. Overigens, het is niet koud,
althans we hebben er geen last van.
We gaan weer verder en eindelijk komt Harlingen in
zicht om 15.20 uur. Hier is het druk. Heel veel
mensen op de baan. We gaan stug door. Het begint al
te schemeren als we Franeker naderen om 16.50 uur.
Het laatste bolwerk voor de grote sprong. Hier nemen
we een flinke pauze en dan het beruchte noorden in.
De kille vlakte, geen steden en geen dorpen, alles
over sloten en kanalen, nergens enige luwte. Hier zijn
er vele gesneuveld. Zullen wij het halen? We gaan vol
goede moed, bewust ( gelukkig ) van het donkere
koude noorden.
Mensen gaan ons voorbij, ook wij halen er nog wat in.
We proberen af en toe aan te sluiten bij een groepje.
Vaak moeten we weer lossen. Hier en daar staan wat
toeschouwers aan de kant. Ze moedigen je aan. Dat
heb je nodig. Soms wordt je hete chocolademelk
aangeboden. Dit zijn de echte Friezen. Velen hebben
dit zelf meegemaakt en weten wat je nodig hebt. Toch
zullen onze krachten het moeten doen.
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Hé, er schijnt een lantaarn. Blijkbaar weer een
geheime controle. Nee, er is iets aan de hand. We
moeten het ijs af. Er wordt gezegd, dat verderop het
ijs niet meer betrouwbaar is. Er staan bussen klaar.
De schaatsen uit. Wat een naar gevoel dat lopen. Nu
merk je ook je moeheid. We zijn blij als we zitten.
Heerlijk is dat. Waar zitten we ergens? We boffen toch
wel, heerlijk met de bus een Elfstedentocht. Maar we
moeten het ijs weer op, schaatsen aan en daar gaan
we, de nacht in. Als we eerst Bartlehiem maar
hebben. Het gaat moeilijk. Regelmatig komt de man
met de hamer. Je hebt ook geen trek meer in
suikerklontjes en dergelijke. Toch moet het. Greet wil
even de schaats uit hebben, ze gaat in de sneeuw
zitten. Een blaar plaagt haar. Een man komt naar ons
toe. Moelijkheden mevrouw, meneer? Niet gaan zitten
in de sneeuw mevrouw, maar hij ziet dat we vermoeid
zijn. Hij is van de controle-dienst. Velen laten zich
van vermoeidheid in de sneeuw vallen met alle nare
gevolgen van dien.

We moeten nog een eind lopen voor we bij onze
fietsen zijn. Nog een half uur fietsen en we zijn thuis.
Moe, erg moe, maar blij met het behalen van het zo
fel begeerde elfstedenkruisje
Pyt van Os
Mindertsfean 29
Earnewâld

We gaan weer en eindelijk is daar Bartlehiem. Licht,
mensen, geweldig, we hebben het gehaald. Tenminste
dat denken we.
Dokkum nog en dan met de wind in de rug naar
Leeuwarden. Maar voorlopig is Dokkum nog ver weg.
Het is hier veel drukker. Heen en teruggaand verkeer
moet over één baan. Lantaarn uit, lantaarn uit, hoor
je roepen. Het is ook bijzonder hinderlijk dat scherpe
licht. Af en toe duikelt er iemand over het ijs. Je hoort
gevloek en geschreeuw. D e vermoeidheid gaat een
rol spelen. Ook wij nemen af en toe een duik. Als je je
maar niet bezeerd. Moeizaam naderen we Dokkum.
Greet is erg moe, merk ik, het gaat steeds langzamer.
In Dokkum zegt ze,”ga jij maar door”. Ik kan ook niet
meer. Ik schrik, na 174 km uitscheiden? Maar meid,
dat kan niet. Je bent in Dokkum en Leeuwarden is
vlakbij. We nemen een flinke pauze, dan waaien we
naar Leeuwarden toe. Ik tracht haar op te beuren. Ze
geeft toe en we laten Dokkum weer achter ons en
inderdaat het gaat veel beter. Je hoeft niet meer zo
plat tegen de wind in te hangen. Weer passeren we
Bartlehiem. We gaan steeds meer mensen voorbij,
het gaat zelfs prima. Je ziet rare tonelen.
Sommige schaatsers laten zich gewoon slepen door
een ander. Een man hangt tussen twee anderen in.
Hij is op.
In de verte zien we de lichten van Leeuwarden. Nog
een klein stukje en we zijn er. Daar zijn de
buitenwijken al. En eindelijk om 22.30 naderen we de
finish, nog één brug door en we zijn er.
Een geweldig gejuich gaat op. Duizenden mensen zijn
hier. Voor wie is dat gejuich? Het is voor Greet, ja, ze
steekt haar arm op, het gejuich neemt toe, deze
mensen allemaal voor haar, het is geweldig.
Als vrouw, die deze machtige tocht heeft uitgereden
krijgt ze als het ware een huldiging. Enorm, enorm, je
wordt er koud en warm van. Mensen pakken je vast
en zetten je op een bank neer. Ze doen je schaatsen
af, alles wordt nu voor je gedaan. Het overstelpt je,
nadat je 200 km alleen of met je tweeen hebt moeten
vechten soms. We gaan ons laatste stempel halen in
de “Groene Weide” om 22.45.
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT!

Dorpsagenda
29.11.2014
13.00 uur

Intocht Sinterklaas

De Bidler

29.11.2014

Zanger Jelle "B"

Café Lands Welvaren

Klaverjassen "De Krakers"

Café Lands Welvaren

Schrijfavond Amnesty International

Doopgezinde kerk "De

22.00 uur
06.12.2014
19.45 uur
08.12.2014
19.00 uur – 20.00 uur

Frissel"
Soos en meer Noorderbreedte "Kerst"

Us Doarpshûs

Vergadering Pleatslik Belang

Us Doarpshûs

Marathon Biljarten B.C.Castelein

Café Lands Welvaren

Eindejaars bijeenkomst Vrouwen van Nu

Us Doarpshûs

Schutjassen V.V.Warga

Kantine V.V. Warga

Oudpapier Twâmester - V.V.Warga

Gehele Dorp

24.12.2014

Jeugdsoos "Kerstgala"

SZDRNZLL

25.12.2014 - 26.12.2014

Jeugdsoos "Kerstviering"

SZDRNZLL

25.12.2014

Kertsfeest Sneinskoalle

10.12.2014
14.00 uur
10.12.2014
19.30 uur
13.12.2014
10.00 uur
17.12.2014
19.45 uur
20.12.2014
19.30 uur
23.12.2014
17.00 uur

19.00 uur

Doopgezinde kerk "De
Frissel"

Live muziek band Vida (bekend van de band Flair)

Café Lands Welvaren

Maat klaverjassen "De Krakers"

Café Lands Welvaren

01-01-2015

Oud en nieuw viering

De Bidler

09.01.2015

Filmcafe Bagdad

Us Doarpshûs

Klaverjassen "De Krakers"

Café Lands Welvaren

Schrijfavond Amnesty International

Doopgezinde kerk "De

26.12.2014
22.00 uur
27.12.2014
19.30 uur

20.30 uur
10.01.2015
19.45 uur
12.01.2015
19.00 uur - 20.00 uur
16.01.2015

Frissel"
Schutjassen Loterijclub "Risico"

Café Lands Welvaren

Nieuwjaars borrel V.V.Warga

Kantine V.V. Warga

Biljarten driebanden toernooi B.C.Castelein

Café Lands Welvaren

19.30 uur
17.01.2015
21.00 uur
20.01.2015 en 27.01
19.00 uur

Gereserveerde data’s zie www.wergea.com “Agenda”
Voor verdere opgave’s e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl
A. Kerkstra
Tel.
: 058-2551202
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Kerkdiensten december 2014
St Martinusparochie
Zo. 7 dec.
10.00 uur
Zo. 14 dec.
19.00 uur
Zo. 21 dec.
Woe. 24 dec.

10.00 uur
21.30 uur

Vrij. 26 dec.

14.00 uur
Kerk open:
19.30 uur
19.00 uur

Za. 27 dec.
Woe. 31 dec.

euch. J. de Wolff
Oecomenische
Adventviering
com. S. Boukema
euch. J. de Wolff
Kerstavond
2e Kerstdag
Rondom de stal….
euch. J. de Wolff
Lit. wg.Eindejaarsafsluiting

Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe
7 dec. 09.30 uur Warstiens
da. A. Buizer
H.A.
14 dec. 19.00 uur Wergea
Oecumenische Dienst
in de Frissel
21 dec. 09.30 uur Warstiens
da. J. van Doorn
24 dec. 19.30 uur Warstiens
da. A. Buizer
Tezamen met doopsgezinden + koor
25 dec. 09.30 uur Warstiens
da. A. Buizer
m.m.v. ‘Ynspiraasje’
31 dec. 19.30 uur Warstiens
da. A. Buizer
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou
07 dec.
10.00 uur
ds. J. van der Meer
2e advent
14 dec.
10.00 uur
ds. P. Lindeboom
3e advent
21 dec.
ds. J. van der Meer en
ds. P. Lindeboom
4e advent, middagviering
25 dec.
10.00 uur
ds. P. Lindeboom
Kerst
28 dec.
GEEN DIENST
31 dec.
19.30 uur
ds. J. van der Meer
Oudejaarsavond
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk WartenWergea-Warstiens
07 dec.
09.30 uur
ds. J. Huitema
14 dec.
09.30 uur
ds. G. Wessels
21 dec.
11.00 uur
ds. A. Elverdink
24 dec.
21.00 uur
Eigen commissie
Kerstnachtdienst
25 dec.
09.30 uur
dhr. H. van Wieren
1e Kerstdag
28 dec.
09.30 uur
ds. J. Mol
31 dec.
19.30 uur
ds. A. Bouman

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.
Doarpsteam Wergea
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur.
Info: 06 - 311 53 510.
School
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding
Janke Sietsma.

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
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten
06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl.
Inloop in ‘Us Doarpshûs’ iedere woensdag: 10.30 –
11.30 uur.

Scriba: Anneke Sibma – De Vries
annekesibmadevries@gmail.com
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Dierenartsenpraktijk
E.J.Havik, L.Kalsbeek, F.W.L.Schuurmans en
M.J.Wiersma
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou tel. 0566 - 60 14 64 /
60 14 39 fax: 0566 – 60 18 69
E-mail: dapgrou@xs4all.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 uur.
Medicijnen kunnen meegenomen worden op route en
op verzoek thuis worden afgeleverd.
Open spreekuren gezelschapsdieren:
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 18.30 - 19.00
uur. Daarbuiten uitsluitend op afspraak.
Tijdens de spreekuren rechtstreeks te bereiken: tel.
0566 – 62 12 99
Openingstijden van de balie gezelschapsdieren:
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 9.30 , 13.00 – 15.00 en
18.30 – 19.30 u. Voor spoedgevallen 24 uur per dag
bereikbaar!

Huisartsenpraktijk Warga, M.R.F. de Groot,
apotheekhoudend huisarts, Leeuwarderweg 61,
9005 ND Wergea, tel. 058 - 2551261
SPOEDNUMMER: 058 - 2551125
www.huisartsenpraktijkwarga.nl
Spreekuur en openingstijden:
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van
12.30 uur – 13.00 uur.
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur.
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30uur, alleen
op afspraak.
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en
14.00 uur.
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30
uur.
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.
Apotheek:
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en
ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 17.00 uur.
Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.

Vitaalgroep
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’.
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA

Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen
10.00 uur – 11.00 uur op 058 - 2550834

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.

Herhaalrecepten:
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende
werkdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur (op woensdag
tot 17.45 uur)
•
herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
Hierin vermelden: NAW, geboortedatum,
naam en dosering herhaalmedicatie, keuze
bezorgen of halen.
•
Herhaalreceptenlijn: 058-2550625

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
iedere dag, behandeling aan huis mogelijk mits
medisch noodzakelijk (058) 255 18 85
Het adres voor medische training, fitness, fysio- en
manuele therapie, bekkenbodem training en
sportblessures.
Philip Schippers: Fysio- en manueeltherapeut
Jaap Russchen: Fysiotherapeut
Praktijk voor mesologie
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO

Bezorgen medicatie:
Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en
Warten.

Praktijk voor osteopathie
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O.

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.

Logopediepraktijk Mid-Fryslân
Behandeling volgens afspraak op ma en do.
06 - 1062 7073
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der
Meulen: logopediste

Avond-, nacht en weekenddiensten
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112
Spoedgevallen 112
Spoedapotheek MCL” voor spoedreceptuur avond-,
nacht- en weekend.

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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Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata:

verschijningsdata:

2015
Januari:

woensdag 21 januari

vrijdag 30 januari

Februari:

woensdag 18 februari

vrijdag 27 februari

Maart:

woensdag 18 maart

vrijdag 27 maart

April:

woensdag 15 april

vrijdag 24 april

Mei:

woensdag 20 mei

zaterdag 30 mei

Juni:

woensdag 17 juni

vrijdag 26 juni
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