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Ta oan in borrel? 

It wie neat 

Samar in band 

Desimber 2022 

We can come an end 

Sa as Louis van Gaal al sei; We can come an end, sa is it ek mei it jier 2022. Dit jier 
is ek oan syn ein. In jier dêr’t fan alles bard is, it jier fan grensoverschrijdend 
gedrag. Sa wie de Voice of Holland yn opspraak. De wurdearring fan de dickpics fan 
Marc Overmars wie ek net sa heech. It gedrach fan Mathijs van Nieuwkerk op de 
wurkflier foel ek net yn goeie ierde. Mar it slimste gefal fan grensoverschrijdend 
gedrag wie wol fan Poetin die mei syn Rusysk Leger Oekraïne binnen foel, mei in 
freeslike oarloch as gefolch. De toch al grutte flechtelingen- en migrantenstroom is 
der dit jier allinne mar grutter op wurden. 
 
2022 wie ek in jier fan ôfskied; The Queen of England nei 70 jier op de troan, 
Coronamaatregels en de Dijk. En ek de ymposante sportkarriêres fan Sven Kramer 
en Ireen Wust binne oan in ein. 
 
It ein fan 2022 is wol hiel oars as it begjin fan 2022. Meitsje wy ús no drok om de 
kachel in graadsje minder, de enerzjykosten dus, en dermei in ynflaasje dy’t al yn 
tsientallen jierren net sa heech west hat. Yn it begjin fan it jier gie it lân noch gebukt 
ûnder de maatregels fan de Corona. Mar doe’t de winter, in winter fan neat eins, 
foarby wie, doe wiene ek de maatregels fan de Corona op harren ein. Der kaam wer 
romte om fan alles te organisearjen. It wykein fan it Strienzelhûs yn maart, dat fan 
Szdrnzll keapet de soos, wie ien fan de earste feestjes dêr’t we wer mei ús allen 
hinne koene. Ik wit noch dat sneins it waar net best wie, mar dat net ien him der 
drok om makke. It wie al lang moai dat it wer koe, en it wie prachtich! 
 
Dit jier wie der, nei in pear jier sûnder, ek wer in Wergeaster Merke. No is merke 
fiere net iets wat je gau ferleare sille. De merke wie, krekt as it waar fan dizze 
simmer, super slagge. De merke kommisje en de mannen fan it Café hiene it wer 
moai foarelkoar. 
 
De mannen fan it Café hiene noch wol mear drokte. It Café stie yn ‘e steigers en der 
is hurd wurke om it gebou op te knappen. En dat is slagge, it stiet der wer as nij by 
en it kin der wer jierren tsjin oan. Operatie geslaagd, patiënt overleden. It plan om 
it café te rêden is mislearre, mar dêr foar binne der no wol twa fantastysk rinnende 
restaurants foar yn ’t plak kommen, parels foar it doarp! It Doarpshûs is mei harren 
húskeamer konsept miskien wol yn it gat fan it café stapt en nimt sa café 
aktiviteiten sa as biljerten en darten oer. In café sil it doarpshûs net wurde, mar ik 
tink dat it doarpshûs noch steeds in hiele wichtige funksje yn ús doarp hat. 
 
In hichtepunt fan 2022 yn Wergea wie fansels de wike fan Wergea 600. Nei jierren 
fan tarieding stie der in ôfwikseljend programma foar eltsenien. Troch it fantastyske 
waar koe it fansels ek net mis gean. De reüny mei in gesellige drokte yn it doarp, 
hielendal fersierd wie top. Mar ek de kulinêre neimiddei op it Bidler terrein wie in 
grut sukses. Dit soe eins in jierliks fenomeen yn Wergea wurde moatte. Mar ek alle 
muzikale optredens wiene hiel bysûnder. Ik wurd fuort net waarm fan Rick 
Wakeman of Procol Harum mar wat de Wergeaster superband presteerde mei in 
lytse skiednis fan Wergea yn symfoanyske rock wie super. Ek de foto’s yn ’e strjitten 
by de huzen fan foariche bewenners wie leuk. Sa ha we in hiele middei yn de Gele 
Eker omstrúnd… 
 
Yn dizze wike waard ek op beskieden manier it 100 jierrich bestean fan de V.V. 
Warga fierd mei in toernoai foar de jeugd en folwoeksenen en in wedstriid fan 

Warga1 tsjin de Rebellen. De fraach is dan hoe ha se it yn Wergea dy 500 jier rêde 

kinnen sûnder de V.V.Warga. 



 



 

 
  Der hawwe yn 2022 ek djiptepunten west, der ha ik it leaver net oer mar ik wol der wol efkes ien oanhelje. It stie 

earst op it programma fan 2021 mar dat is útstelt tot 2022. Fuort nei Wergea 600 gie de skeppe de grûn yn. De 
oanpak fan de riolering en de weryndieling fan de Kooistrawei. De plannen binne moai. De útfiering is fier fan moai. 
Fansels witte we dat by in oanpak fan dizze omfang, der logistike problemen binne. De brêge nei de Kooistrawei kin 
in skoft net brûkt wurde en omride oer Warten is de tydlike oplossing, of stikem dochs oer de Hillebuorren. Ach…it 
is mar foar efkes…. In planning meitsje foar sa’n projekt is net maklik, mar wol mooglik. Mar it is net foar efkes 
blykt! De gemeente slacht hjir de planke behoarlik mis mei harren planning en de eindatum is net helle. Se sille wol 
tocht ha “We can come an end”. It wurdt noch in toer om de nije deadline te heljen, we sitte noch fier yn 2023 yn 
dizze brij fan fouten. 
 
Mar no’t we witte dat it Nederlânsk alvetal fan de wrâldkampioen ferlern hat, kinne we wer posityf nei it nije jier 
sjen. Mei ús allen moatte we der wer wat fan meitsje. Ik wol dan, ek út namme fan de redaksje fan de Havensbank, 
eltsenien in lokkich en foaral in sûn 2023 winskje. 
 
En mei in positive blik op 2023 wolle we noch werom sjen op de minsken dy’t ús yn 2022 ûntfallen binne: 
 
† 27-01-2022 Ruurd Nijdam 88 jier 
† 30-01-2022 Rinze Tuinstra 84 jier  
† 21-02-2022 Fetsje van Wijngaarden-Sijtema 79 jier 
† 10-03-2022 Rinske Mulder-van der Kooij 67 jier 
† 16-03-2022 Sieberen de Vlas 74 jier 
† 17-03-2022 Tjerkje de Vries-Hijlarides 88 jier 
† 18-03-2022 Durk Ruurd de Graaf 89 jier 
† 20-03-2022 Sipke Bruinsma 78 jier 
† 23-03-2022 Helena Jantina van der Weide 56 jier 
† 27-03-2022 Bouwe Wielinga 86 jier  
† 27-03-2022 Geert Rinsma 70 jier 
† 03-04-2022 Tjepke Rinsma 62 jier 
† 17-04-2022 Sjoerdtje Oedzes-Visser 88 jier 
† 27-05-2022 Joop Mink 87 jier 
† 04-06-2022 Lieneke Meijer 67 jier 
† 10-06-2022  Roel Oosterloo 86 jier 
† 12-07-2022 Joke van den Berg 72 jier 
† 13-07-2022 Helena Cicilie IJntema-Stremler 90 jier 
† 08-08-2022 Gerard Windig 71 jier 
† 22-08-2022 Jan Rein Meinderts 71 jier 
† 23-08-2022 Lucas Talsma 79 jier 
† 26-08-2022 Jelle Talsma 85 jier 
† 06-10-2022 Wijtze Bethlehem 82 jier 
† 07-10-2022 Jentsje Sytema 87 jier 
† 21-10-2022 Adolf Dijkstra 87 jier 
† 20-11-2022 Reinder de Jong 64 jier 
† 22-11-2022 Rolina Hoogstra 63 jier 
† 09-12-2022 Sjoerd Spijkstra 87 jier 
† 14-12-2022 Feije van der Meer 81 jier 
  (Akkrum) 
 
Egon 
 
 

Bêste minsken út Wergea e.o. 
 
Op 20 novimber moasten wy Reinder sa mar misse. 
 
Foar ús in ferskriklik gemis mar ek foar oaren hat hy in protte betsjutten. Dat seagen en 
fielden wy troch it meilibjen fanút it hiele doarp. 
Hûnderten kaarten, prachtige blommen, in hân om ús hinne fan in hiele soad minsken en sa 
moai, ek fan in protte jeugd, freonen fan de bern. 
Persoanlik betankje is hast net te dwaan en dêrom út it djipste fan ús hert.. tige, tige dank. 
 
Jannie de Jong-Sinnema, 
Sytze & Sanne, Johannes & Nadine, Harmina & Alex en Welmoed 
 
Wy winskje jim in sûn en lokkich nijjier ta en … de doar stiet ek foar jim iepen oan de 
Ljouwerterdyk 42. 
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  Tige tank foar alle jeften fan ´t ôfrûne jier! 
 
€    25,00: A.Z.; T.Z.; S.d.B.; G.v.W.; W.K.; H.J.d.V. 
€    30,00: J.O.M.; F.T.-T. 
€    50,00: K.K. 
€  100,00: Huisartsenpraktijk Warga; S.P.-v.d.W. 
€  250,00: St. Gebroeders Van der Woude 
 

"Dans mee met de KKW!" 
 
Altijd al wat danspassen aan willen leren? Of je danspassen 
weer wat opfrissen! De Kuturele Kommisje Wergea organiseert 
met 'n enthousiaste dorpeling, Jitze Grijpstra, 6 keer een 
"zaterdag-dans-avond!" Onder zijn bezielende leiding zullen er 4 
dansstijlen de revue passeren, Quickstep, Cha cha cha, Rumba 
en (Engelse) wals. 
 
De avonden zijn in het Dorpshuis en we starten op zaterdag 28 
januari de laatste avond is op zaterdag 11 maart, 25 februari 
slaan we over i.v.m. voorjaarsvakantie. 
 
Inloop is vanaf 19:00 uur, om 19:30 uur starten we het 1e uur 
met de basis van de dans die op de avond centraal staat. Het 2e 
uur is vrij dansen. 
 
Prijs is eenmalig € 25,00 p.p. 
 
Opgeven kan - met voorkeur in paren (denk aan o.a. een stel, 
familievorm bijv. vader/dochter of gewoon als vriend/vriendin, 
etc.) maar alleen mag natuurlijk ook - bij Marcel van Summeren 
06-22245584. 

 
 
Opbrengst collecte Alzheimer 
Nederland  
 
De collecte van Alzheimer 
Nederland heeft in Wergea in de 
week van 6 tot en met 13 
november 2022: € 913.36  
opgebracht.  
De organisatie bedankt hiervoor 
alle gevers en collectanten. 
 
Opbrengst 
De collecteweek draagt hier in 
belangrijke mate aan bij.  
Alzheimer Nederland bedankt 
iedereen in Wergea die hieraan 
heeft meegeholpen. 
 
Doneren nog steeds mogelijk 
Collectant gemist, maar nog wel 
willen bijdragen?  
Ga naar 
www.onlinevooralzheimer.nl en 
doneer in de bus van Alzheimer 
Nederland. 
 
Volgend jaar ook meehelpen? 
Wilt u in 2023 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 Feenstra 
Mob: 0657822460 of 
elliefeenstra@hotmail.com 
 
 

Zaterdag 31 december 2022 

Oudejaarsborrel in Us 
Doarpshûs 

van 15.30 – 20.00 uur 

Leuk als je komt! 

Welkom! 

 

De redaksje fan de Havensbank  
winsket alle lêzers, besoarchers,  

adfertearders en belutsenen 
folle lok, seine en lêzersnocht yn 2023! 

 

                     
 
Nieuwjaarsfeest in Doarpshûs i.p.v. Bidler! 

 
Vanwege het feit dat er vlak voor de Kerst stukken plafond naar 
beneden zijn gevallen in de Bidler zijn wij genoodzaakt de 
traditionele nieuwjaarsborrel te verplaatsen naar het Doarpshûs.  
 
Het programma is er uiteraard niet minder om: er is een heuse 
Top 2000 after party met de DJ's Cath en De Vlas en uiteraard 
wordt ook dit jaar de traditionele surprise act niet vergeten. 1 
januari dus, aanvang 16 uur. Mis het niet, het wordt een vet feest! 
 
KKW en jeugdsociëteit SZDRNZLL    
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Oplossing ynleverje foar 19 jannewaris 2023 op de Weinmakker 22 of op 
havensbank@gmail.com.  

Nieuw! Het DH Muzyk|Kafee 
 
Met ingang van het nieuwe jaar wordt Us Doarpshûs één keer in de pakweg 6 weken omgetoverd tot een gezellig 
muziekcafé. Dus: wat relaxed bijpraten met een drankje erbij terwijl veelal beginnende live-bandjes een paar 
sets spelen. Dit kan van alles zijn: blues, soul, (indie)rock, funk, singer-songwriter enz. enz. Zoals de meesten 
weten draait het dorpshuis tegenwoordig geheel op vrijwilligers wat een nieuwe impuls geeft aan allerlei 
initiatieven en dit is er dus één van. 
 
Vanwege de café-achtige setting willen we de entree gratis houden. Dit vergt wat creativiteit, ook bij het vinden 
van geschikte acts die het vooral leuk vinden te spelen in het DH Muzyk|Kafee. Dit en het andere werk dat er bij 
komt kijken, nemen we graag op ons met een paar mensen, geheel vrij opererend maar vallend onder het 
dorpshuisbestuur. 
 
De eerste keer ligt al vast: op zondagmiddag 29 januari (café open om 15:30) doet een Wergeaster 
gelegenheidsband de aftrap. Ze noemen zichzelf met een knipoog Not Just Another Coverband ;-) en spelen een 
paar bijzonder gevarieerde sets. 
 
En dan hopen we dat de volgende dialoog in de loop van het nieuwe jaar heel normaal gaat worden: “Sille jim 
fannemiddei ek nei DH? Ja, fansels!” 
 
Rick Heida, Ruurd Sinnema, Jan Tijsma en Lycke Wijbrandi 
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Ook niet onsterfelijk? Regel dan je uitvaart in je vertrouw-
de omgeving! 
Regel uw afscheid in eigen dorp en kies voor de uitvaartvere-
niging ‘De Laatste Eer, Wergea – Warstiens’. In de beginjaren 
van de vereniging deed men aan “rou en trou yn eigen doarp”. 
Het was de burenplicht om de overledene naar zijn of haar 
rustplaats te brengen. Tegenwoordig is er veel veranderd. 
De Laatste Eer heeft haar beleid aangepast zonder de basis van 
het oude “rou en trou” weg te gooien. De vereniging heeft 
vertrouwde personen ter beschikking die onze leden kunnen 
bijstaan om een persoonlijke uitvaart te regelen. U kunt daar-
voor ook een beroep doen op verzorgsters en dragers uit eigen 
dorp. 
Mocht u nog geen lid zijn van onze vereniging dan is er de 
mogelijkheid om donatielid te worden. Dit geeft u meerdere 
voordelen. Zie hiervoor onze informatie op de website 
www.wergea.com of zend een mail. 
De vereniging is aangesloten bij de Federatie Uitvaartvereni-
gingen in Friesland. Alle hierbij aangesloten verenigingen 
verzorgen uitvaarten zonder winstoogmerk. 
 
Voor contact met onze vereniging De Laatste Eer via het mail-
adres: info@delaatsteeerwergea.nl 
of de secretaris mevr. I. Hoogwater, 058 – 255 2437.  
 
Mevr. Anna Bijlsma van Uitvaartzorg Bijlsma is onze bode. 
Tel. 06 - 1033 0337 en  
mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl  

http://www.wergea.com
mailto:info@delaatsteeerwergea.nl
mailto:info@uitvaartzorgbijlsma.nl


 

Concert van toppianist Andrei 
Makarov! 
 
Op zondagochtend 5 februari 2023 vindt in het 
dorpshuis van Wergea een meeslepend concert plaats 
van de top pianist Andrei Makarov (20 j.).  
Andrei speelt toegankelijke meeslepende muziek uit 
het klassieke repertoire. Het publiek zit rondom de 
jonge pianist zodat er een sfeervolle setting ontstaat.  
 

 
 
Margriet Groenwold, medeorganisator van het 
concert: “Mooie muziek moet je samen met de 
kunstenaar beleven. Je wilt de muziek als het ware 
kunnen voelen. En dat kan in Us Doarpshûs”.  
Het wordt een concert met een verhaal. Andrei gaat 
vertellen, waar zijn passie begonnen is en waar hij 
inspiratie uit haalde. Hij toonde op jonge leeftijd al 
belangstelling voor muziek. Op zijn vierde begon hij 
met pianolessen en sindsdien is hij verknocht aan het 
instrument. Hij heeft al op jonge leeftijd een 
indrukwekkende CV op zijn naam staan. In 2015 won 
Andrei het Prinses Christina Concours, gevolgd door 
het winnen van het Steinway Piano Concours in 2018. 
Op dit moment studeert hij bij Nata Tsvereli aan het 
Prins Claus Conservatorium in Groningen. 
 
Het concert van Andrei Makarov in Us Doarpshûs 
begint om 10.30 uur. Inloop vanaf 10:00 uur. Kaarten 
à 10 Euro p.p. zijn te reserveren via 
info@doarpshuswergea.nl  
Er is beperkt ruimte dus wees er snel bij. 
 
Werkgroep zondagochtendconcert, 
Albert de Boer, Arnaud Oosterbaan, Margriet 
Groenwold en Max van der Velde 
 
 
 
 

 
 

Wergea heeft eigen Repair Café, 
met nu ook kleding reparatie 

 
Wat doe je met een broodrooster die het niet meer 
doet? Met een stofzuiger die er mee ophoudt? Of met 
een stoel die wat wankel is? Een broek die versteld 
moet worden? Weggooien? Mooi niet!  
 
 

Us Doarpshûs organiseert op elke derde donderdag 
ochtend van de maand het Repair Café van Wergea. 
In Us Doarpshûs aan de Nieuweweg 2-4, draait het 
elke derde donderdag ochtend van de maand om 
repareren. Tussen 9.30 en 12.00 uur staan de 
vrijwillige reparateurs klaar om gratis te helpen bij 
alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en 
materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café 
bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, speelgoed, servies, 
laptop... alles wat het niet meer doet, is welkom. Ook 
kleding kan worden gerepareerd En je maakt kans op 
een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair 
Café weten bijna altijd raad. Er zijn al een paar 
vrijwilligers actief sinds oktober, maar voel je je ook 
geroepen om mee te helpen, kom dan langs bij het 
Repair Café of mail naar info@doarpshuswergea.nl 
 
Door repareren te promoten, willen we bijdragen aan 
het verkleinen van de afvalberg. Dat is hard nodig In 
ons land gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen 
waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige 
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit 
repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. 
Met het Repair Café willen we daar verandering in 
brengen. 
 
En repareren bespaart geld en kostbare grondstoffen 
en draagt bij aan de beperking van de CO2-uitstoot. 
Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien 
dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk! 
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Verslag netwerkbijeenkomst  
7 december 2022 
 
 

 
 
Reststromen 
Mede door de fijne samenwerking tussen de 
werkgroep Biodiversiteit en de Gemeente/ groen 
kregen de aanwezigen een boeiende uitleg van Geert 
Draaistra over reststromen, lees groenafval. 
Wat eerder afval genoemd werd, blijkt met nieuwe 
inzichten en technieken zeer waardevol te zijn voor 
het natuurlijk verrijken van de bodem. 
Niet alleen voor de grotere gebieden, maar ook voor 
de eigen tuin werden tips gegeven om anders om te 
gaan met het “afval” en te gebruiken i.p.v. wegdoen. 
Zoals bijvoorbeeld een rommelhoekje. 
De Gemeente werkt samen met boeren en burgers, 
werkgroepen en andere groendenkers. 
Er ontstond een levendige discussie over organische 
reststromen en hoe we daaraan kunnen bijdragen. 
Uiteindelijk is het plan om een lange termijnvisie te 
ontwikkelen. 
De werkgroep Bloeizone ziet mogelijkheden zet dit 
onderwerp op de agenda. 
 
Werkgroep wergea.com  
De website van Wergea wordt zeer frequent bezocht. 
Arjen Agema gaf een kijkje achter de schermen over 
bezoek, gebruik en wensen. 
Voor een digitaal medium is zelfstandig dingen snel 
kunnen vinden een must. 
Waarom lukt dit niet altijd? 
Veel informatie is verouderd, hierbij dan ook de vraag 
aan alle bedrijven, verenigingen, stichtingen, 
buurtverenigingen en anderen die op de site staan:  
Geef de laatste naam/adresgegevens door op 
info@wergea.com  
Ook tips ter verbetering van de site kunnen naar dit 
mailadres. 
 
Talentenbank  
Ook de talentenbank heeft de laatste gegevens nodig. 
De in 2019 opgerichte Talentenbank heeft als doel 
mensen en projecten met elkaar in contact te 
brengen. Zodat jouw talent ingezet kan worden bij de 
ontwikkelingen binnen het dorp. 
Wil je dat jouw naam met jouw talent op die lijst 
komt? 
Staat jouw naam al op die lijst, maar is er iets 
gewijzigd? 
In beide gevallen kan je een mail sturen aan 
Minke@moonennet.com. 
 
Digitaal is prachtig en handig maar kan niet zonder 
input. 
 
 
 

 
Wergea 600 
Er kan teruggekeken worden op een prachtige en zeer 
geslaagde zomerse week. 
Van deze week is een film in de maak, die naar 
verwachting in februari klaar is. 
De financiële afronding is op dit moment nog niet 
helemaal rond. 
 
Aanvragen 
* Wonen in Wergea vraagt € 500,- voor de 
bijeenkomst in de Bidler op 31 januari a.s. 
* de Biljartvereniging vraagt voor het 50-jarig 
jubileum € 750,- 
* het Doarpshûs vraagt € 1000,- voor de vervanging 
van onveilige, kapotte stoelen. 
 
De aanvragen worden toegelicht en vragen 
beantwoord. 
Er was van de 33 aanwezige stemmers geen enkele 
tegenstemmer in de zaal. 
De aanvragers hebben inmiddels antwoord gekregen. 
 
Nationale vrijwilligersdag 
Toeval bestaat niet? 
De netwerkbijeenkomst viel op deze dag. 
Een mooie gelegenheid om alle (17 personen) 
beheerders van de Wergeasters eigendommen te 
bedanken voor hun inzet voor het dorp. 
De werkgroepen Havensbank en Biodiversiteit werden 
ook in het zonnetje gezet en geprezen om hun 
bijdrage aan het dorp. 
 
Vragen aan de Gemeente 
Grote ergernis kwam boven tafel. 
Het zal geen verrassing zijn, het gaat over de 
werkzaamheden aan de Kooistrawei  
Na veel heen en weer gepraat en soms ook 
gemopper, werd men het eens dat de communicatie 
over dit onderwerp met het dorp beter kan en beter 
moet. 
 
Bram Louwerse heeft de opmerkingen genoteerd, 
overlegt met collega’s en projectleider en koppelt 
bevindingen terug. Er is begrip voor de ergernis en de 
wil om het goed te doen. 
Het telefoonnummer om bij de Gemeente zaken te 
melden is onveranderd 14058  
 
Vriendelijke groet Rinie, Marieke, Leonie, Marjan en 
Ellen  
perspektyfwergea@gmail.com  
 
Volgende netwerkbijeenkomst woensdag 7 maart 
2023 in ùs Doarpshûs! 
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  Loonadministratie, boekhouding,belastingaangiften. 
   
   Zowel voor MKB, kleine BV’s, ZZP-ers als voor particulieren. 
   Ook mogelijkheden voor tijdelijke administratieve ondersteuning. 
   Assistentieverlening bij online-boekhouden, zeer geschikt voor ZZP-ers. 
 
  Zie website: www. trebla.nl 

A. Dijkstra  9005 PS  
tel. b.g.g. 058-2551331   

                 e-mail: trebla46albert@gmail.com  

 
 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 

 

 

http://www.trebla.nl
mailto:trebla46albert@gmail.com


 

 
  UITNODIGING INFO AVOND WONEN IN WERGEA               
 
Wonen in Wergea! Een onderwerp wat heel veel Wergeasters belangrijk  
vinden. Dit bleek uit de enquête die in 2019 is uitgezet in Wergea,  
Domwier, Warstiens en Eagum, en waar maar liefst 67% van de huishoudens  
op gereageerd hebben. 
 
De uitkomsten waarmee wij aan de slag zijn gegaan en waarover wij de afgelopen  
jaren regelmatig goed contact hebben gehad met zowel Elkien als de gemeente  
Leeuwarden: 
 

• De grote zorg onder de jeugd (en ouders) over het toewijzingsbeleid van de woningcorporatie 
• Ouderen en (toekomstige) zorgbehoeftigen worden gedwongen naar elders  

te verhuizen omdat er geen voorzieningen zijn die (zwaardere) zorg ondersteunen. 
 
De tijd staat niet stil en zo ook het woonbeleid. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd  
en zo kwam er kortgeleden nóg een woonvraag op ons pad: 
 

• Een nieuwbouwplan ten westen van Grut Palma. Dit initiatief zal de laatste fase  
zijn van deze grotere ontwikkeling in het dorp. De ontwikkelaar Harns Invest heeft ideeën voor de 
inrichting, het woon-programma en de fasering daarvan.  
De gemeente heeft over dit plan nog geen besluit genomen maar wil vanuit Wergea horen of hier 
behoefte aan is, en hoe het dorp hier in staat. Zij leggen dit plan graag voor aan de gemeenschap in 
Wergea.  
 

Wilt u, wil jij weten wat er speelt op het gebied van wonen in Wergea? 
Wilt u weten of wonen met zorg mogelijk is? 
Wilt u, wil jij meedenken? 
Zet dan alvast in de agenda: dinsdag 31 januari 2023, 19:30 uur in De Bidler. 
Graag aanmelden voor deze avond via wenjeynwergea@outlook.com 
 
Wij, Wurkgroep Wenje yn Wergea, willen u, jullie graag bijpraten en informeren. 
Daarnaast komen aan het woord: 
Hein de Haan - wethouder     Gemeente Leeuwarden 
Chantal Droste - directeur bestuurder   Woningcorporatie Elkien 
Ytsen Strikwerda - strategisch relatiemanager  Woningcorporatie Elkien 
Reinoud van der Bos - projectontwikkelaar  Harns Invest 
 
Graach oant sjen, 
Wurkgroep Wenje yn Wergea 
Hendrik Fridsma, Wietse Martens, Ypie Kerkstra-Pijl 
wenjeynwergea@outlook.com 
 

 

Nieuws van de werkgroep biodiversiteit 
 
Van 7 t/m 19 december was in Canada de COP15, de biodiversiteitsconferentie van de VN. De natuur gaat 
sneller achteruit dan ooit, de afgelopen 50 jaar zijn de gemiddelde populatiesoorten van wilde soorten met 
69% gedaald. De belangrijkste prioriteit van de conferentie was om 30% van het aardoppervlakte als 
natuur te beschermen en de andere 70 duurzaam te beheren. Daarnaast was een doel om afspraken te 
maken over een efficiënte manier van implementatie en gebruik te maken van op natuur-gebaseerde 
oplossingen. Vanuit de werkgroep biodiversiteit hoopten we uiteraard dat deze conferentie zal slagen en 
dat is zeker gebeurd! Een goed bericht om het jaar mee af te sluiten! (www.wwf.nl)  
 
Het nieuwe jaar gaan wij beginnen opnieuw uitbreiding van de leden: Frieda Huizenga wil graag haar 
kennis met ons delen en zich inzetten voor een biodivers Wergea. Er staan alweer leuke ideeën voor 2023 
op de agenda. We houden jullie op de hoogte! En wil jij als fleurig goed voornemen met ons meedoen, 
schiet ons aan of doe een berichtje! eah.hassing@gmail.com  
Voor nu willen we iedereen een goede jaarwisseling en een fleurig, divers en groeizaam nieuwjaar 
toewensen.  
 
Namens de werkgroep: Janneke, Froukje, Margriet, Jet, Isabel en Edith 
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SZDRNZLL 
keapet de soos, wêr 
stean we no? 
 
It is alwer in tiid lyn dat 
jimme fan ús heard ha. De 
lêste update wie krekt foar 

de simmer. En no sitte wy hast yn 2023. Tiid om 
jimme by te praten. 
 
It is in jier lyn dat it tusken Kryst en Ald en Nij heve 
soe mei  ‘it Strienzellhûs’. Alles stie der klear foar. It 
Strienzellhûs yn ’e lak, it plein klear foar tinten en 
tap, en de fergunnings troch de gemeente keurich op 
tiid binnen. Mar doe kaam de lockdown. En lokkich 
mar, want mei it waar fan ein desimber 2021 hie it in 
barre wike wurden. Rein en kjeld binne net de 
omstannichheden dat minsken graach bûten binne. 
Mar it wie wol de start fan in protte aksjes en 
donaasjes. It fundamint fan ‘SZDRNZLL keapet de 
soos’ wie lein. En wat hat dy lêste wike fan 2021 in 
protte jild opsmiten. En doe moast it Strienzellhûs 
noch komme. 
 
Wy binne in jier fierder 
Yntusken binne wy dus in jier fierder. It Strienzellhûs 
yn it wykein fan 18, 19 en 20 maart wie in grut 
sukses. In protte minsken, DJ’s mei muzyk op fersyk 
en geweldige live optredens. It stribjen wie om in ton 
(jaseker € 100.000) út crowdfunding te heljen. 
Tegearre mei in subsydzje fan it Oranjefonds wat dat 
wykein takend waard, koene we oan it ein fan dat 
wykein in bedrach fan hast € 98.000 bekend meitsje. 
Wat ha wy tidens ‘it Strienzellhûs’ wer sjen en belibje 
kinnen dat de soos oant it djipste yn de siel fan 
Wergea sit. Wy kinne mar grutsk wêze op Wergea en 
op elkenien dy’t de soos stipe hat. 
 
Subsydzjes binne hiel wichtich 
It Oranjefonds wie fansels net it ienige fûns dat frege 
is om SZDRNZLL te stypjen. Der binne in tal fan 
ynstânsjes oanskreaun foar subsydzje. Ek dat 
resultaat is boppe ferwachting goed gien. Fan in tal 
fan fûnsen út de omkriten ha wy in bydrage krigen. 
En ek fan in oantal lanlike fûnsen. Allegear goed nijs 
dus. En dochs is it noch net safier dat we folslein los 
kinne mei de keap en de ferbou fan Jeugdsociëteit 
SZDRNZLL. It wachtsjen is op de einspurt fan de 
subsydzje-jildstroom. Mei nammen de Europeeske 
subsydzje keallet nochal swier. 
 
Wat in geweldige pitch!! 
Op 21 april fan dit jier hat in delegaasje fan 
SZDRNZLL in pitch dwaan moatten om yn oanmerking 
te kommen foar Europeeske subsydzje. In hiel 
wichtige trajekt moast ôflein wurde. Mei de oanfraach, 
de ûnderbouwing en oanslutend in ‘pitch’ moasten 
punten sammele wurde. Allinnich de heechst 
skoarende oanfragen krije de takenning fan it 
jildbedrach wat út de begrutting as gat berekkene 
stiet. En it gat wat noch tichte wurde moat om alles te 
dwaan, keap en ferbou, is grut (rom in ton). En wat is 
dit goed gien. Fan de 15 partijen dy’t meistriden ha 
op dizze jûn, is SZDRNZLL as 2e einige,  mei in 
puntenoantal dat mear as genôch is om ek dizze 
subsydzje krije te kinnen. 
 
 

Wêrom noch net los? 
No freegje jimme jim ôf, mar wêrom dan no noch net 
folslein los? Dat leave minsken, hat te krijen mei it 
amtlike paad fan dit trajekt. Dit paad giet oer 
ferskeidene skiven wêrtroch’t it jild net fuort op de 
bank stiet. Hiel spitich fansels. Want de adrenaline 
spuitet út de poriën fan bestjoersleden en oar soos-
minnend publyk. Elts wol los. De wurkgroepen ha de 
plannen klear, offertes binne opfrege, in hiele kloft 
minsken stean yn de stegers om der yn te brânen. It 
ienige dat ûntbrekt is de hantekening fan it 
amtlike apparaat. Om dêrnei de definitive datum fan 
oankeap tegearre mei de Katholieke tsjerke ôf te 
praten. 
 
Noch efkes geduld! 
Al mei al, it komt klear. Allinnich wurdt it geduld noch 
efkes op de proef steld. Wy hoopje yn it begjin fan it 
nije jier mei wite rook te kommen. Wy hâlde jimme 
fansels op ’e hichte. 
En fansels, as it safier is, alle help is tige wolkom.  
 
In hiel goed úteinde tawinske en fansels in hiel moai 
en sûn 2023.  
 
Ut namme fan de Projektgroep en taakgroep 
Kommunikaasje ‘ SZDRNZLL keapet de soos’ 

Hendrik Fridsma  
 

 
Open week “Op ‘e Nifelsouder” 

 
In de week van 23 tot en met 27 januari 2023 is er 
weer een open week van het jeugdwerk. 
Dit betekent dat ouders en andere belangstellenden 
kunnen komen kijken of kunnen proberen zelf eens 
iets te knutselen. 
 
Ook de kinderen die nog niet in groep 5 zitten zijn 
deze week van harte welkom, mits ze in gezelschap 
zijn van een volwassene. 
 
Er is knutselen op maandag-, dinsdag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag van 14:30 uur tot 16:00 uur en op 
maandag- donderdag- en vrijdagavond van 18:30 uur 
tot 20:00 uur 
 
Het zou leuk zijn als de ouders langskomen op het 
moment dat hun kind(eren) les heeft (hebben). 
De koffie, thee en limonade staat klaar ! 
 
Graag tot ziens! 
 
Het bestuur van jeugdwerk “Op ‘e Nifelsouder 
 
Wij zijn momenteel op zoek naar vrijwilligers 
dus als u iemand bent of kent die ons wil komen 
helpen dan horen wij het heel graag.  
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen 
met Katinka Klik via telefoonnummer 06-10020599.  
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IN BOPPESLACH ! 

 
LMB TH.ZWART B.V  WERGEA 

 
058-2551201 

DE NIJSTE  6 R  SERIE 
 

FAN JOHN DEERE ! 



 

So be good for goodness sake 
Disclaimer/Warskôging: Der wurde Ingelske wurden 
brûkt yn dit stik, dy binne skeef drukt. 
 
Baby, wat is 't kâld bûten op snein te middei 
ûnderweis nei de Bidler. Lokkich waarden we dêr 
waarm ûnthelle mei fjouwer carolars dy't ús fuort yn 
de krystsfearen brochten. Binnen wie dat net oars. In 
smûk oanklaaide Bidler siet al aardich fol, dus wy 
sochten in plakje boppe, dêr't jo moai sicht hiene. 
Joyful & triumphant wie de start op it oargel mei 
Adeste Fideles. Doe't de gerdinen dêrnei iepen 
gongen, stie dêr ús eigen Wergeaster choir of angels 
te sjongen, ûnder begelieding fan de brightly shining 
stars fan Big Band Two Towers Collective. De jûn is 
los! Of nee, de middei, de middei is los.  
Wy binne al lekker opwaarme, want it is noch steeds 
hiel cold outside. En hearre dan ynienen: 
Sy: ‘I ought to say ‘No, no, no sir”. Hy: ‘Mind if I 
move in closer?’  
Sy: ‘At least I’m gonna say that I tried’. Hy: ‘What’s 
the sense in hurtin’ my pride?’. 
No, no, no, dat is wol in bytsje âlderwetsk. 
Tsjintwurdich sjonge se: Sy: ‘I ought to say, ‘No, no, 
no, sir’’. Hy: ‘Then you really ought to go, go, go’ Sy: 
‘At least I’m gonna say that I tried’ Hy: ‘Well, Murray, 
he just pulled up outside’. Ho ho ho Fjirder brocht it 
ferske ús fansels wol yn de Mood for Christmas. Lyk 
as elkenien harren outfit. De dresscode wie dan ek 
kryst/gala, sawol band, sjongers, as publyk seagen 
der út om troch in krystkrânske te heljen.  
De jazzy muzyk brocht sels de krystbeammen op it 
poadium oan ‘t swingen, sa krige rocking around the 
christmas tree in hiele nije diminsje. 
It koar brocht harren ferzje fan John's Imagine en it is 
fansels lêstich om dat nûmer net mei te sjongen. Dat 
wy songen sels de ûntbrekkende ah ha ha's & yoo hoo 
hoo's der efkes by. Op dat stuit seine wy tsjin elkoar 
'mar goed dat wy net in stikje foar de Havensbank 
skriuwe, want dan wie dit in puntsje west, hahaha 
knypeach'  
 
Nei noch sa'n lekkere meisjonger, Merry Christmas 
Everybody, wie it tiid foar skoft. 
Wy tochten efkes rêstich in drankje oan de bar te 
dwaan, komt sy fan de Havensbank redaksje nei ús ta 
te glitterjen. Oft wy it ek leuk fine om in stikje te 
skriuwen. It brocht fansels fuortendaliks Joy to our 
world en wy koene it dan ek net wegerje. It waar 
bûten wie frightful, mar yn de Bidler wie it delightful 
en jo lêze it saneamde stikje dus no, let it snow let it 
snow let it snow. 
 
Hoewol’t elkenien der dus pyksuver útseach, hiene de 
sjongeressen en sjonger harren yn 't skoft noch wer 
efkes ferstrûpt. En hoe! Oer brightly shining stars 
sprutsen. All I want for Christmas is dat glimkjende 
pak, of dy glitterjurk. Miskien moatte we dy mar op ús 
grown-up Christmas list sette… 
Der waard serieus rockt mei Jingle bells en it wie fijn 
om wer ris yn in folle Bidler te wêzen. In holy night, of 
yn ús gefal in holy afternoon. 
 
In skitterend en sûn nijjier tawinske en be good for 
goodness sake. 
 
Visser & Van den Berg 
 

 
 

 
 
 
Duofiets nieuws 
 
Na een prachtige zomer met 19 vrijwilligers en 14 
medefietsers hebben we als gebruikers van de 
Duofiets een gezellige middag bij Grand café JAN 
gehad. Het idee hiervoor was aangegeven door Lucas 
Talsma en Folkert de Groot. Deze middag was op 
vrijdag 18-11 van 15.00 uur tot 16.30 uur. 
De opkomst was groot. 
 
Toen de 15 vrijwilligers en 12 medefietsers er waren, 
heette Wietske Sinnema ons van harte welkom. Ze 
nam ons mee in het reilen en zeilen van de fiets. Ze 
vertelde onder andere over het gebruik van het log-
boekje, dat in het mandje van de fiets ligt. Hierin 
worden tips en ervaringen van gebruikers gedeeld. Uit 
het logboek zijn een paar stukjes voorgelezen. 
Ondertussen smaakt de koffie met oranjekoek goed! 
 
Ook worden we nog getrakteerd op een drankje met 
een heerlijk borrelplankje met warme en koude 
hapjes. Het is erg gezellig en aan het geroezemoes te 
horen worden er volop fietstips gedeeld. Om dit eens 
per jaar te doen is voor herhaling vatbaar. 
 
Deze keer werd het mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van Perspektyf en het Grand Café JAN. 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
Wolle jo ek lekker de wyn troch it hier en gebrûk 
meitsje fan de Duo-fiets dit kin, de fyts wurdt ek 

yn de winter troch brûkt. 
  
Sponsor onze Duofiets (dit gebruiken we voor 
onderhoud, reparaties en behoud van de fiets)  
Dit kan via bankrekeningnummer: NL13 RABO 
0127588868 t.n.v. Perspektyf Wergea met vermelding 
Duofiets. 
         
Joke en Rinie  
 
P.s: de huidige kilometerstand is al 7552 km! 
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  Ratatouille, dat is een mooi concert geweest! 

Ratatouille, het slotstuk van twee talentorkesten: Het Nij Talint Orkest en het Jeugd Leerorkest. Twee 
talentorkesten van De Kriich hebben beide 10 weken les gehad. Vooraf was afgesproken dat na tien weken les er 
een heus concert zou zijn in de Bidler. Zowel het Nij Talint Orkest, het Jeugd Leerorkest als de fanfare hebben 
daar naar toe gewerkt en het werd een echt concert. Alle drie de orkesten speelden hun eigen muziek en er 
werd zelfs een gezamenlijk stuk ten gehore gebracht: Power Rock! 
 
Leren spelen op een blaasinstrument is echt een veelzijdige vaardigheid, maar in een groep en met plezier kan de 
basis in tien weken worden gelegd. Een basis waar je je leven lang plezier van hebt. Dat bleek op dit concert. Niet 
alleen nieuwe talenten kwamen voor het voetlicht, ook de talenten met veel ervaring werden in het zonnetje 
gezet. Het was even geleden dat er jubilarissen een speldje kregen opgespeld en daarom waren het er dit jaar 
maar liefst acht. Hans Scholtanus, Christine Finnema-Karsten en Johanna de Groot-Wuring kregen een speldje 
voor 25 jaar lidmaatschap. Luitje de Boer-Oosterloo en Germ Kuipers eentje voor 40 jaar lidmaatschap en Bart 
Kooistra, Gerrit Feenstra en Jurjen Mulder zijn zelfs alle drie al meer dan 50 jaar lid van De Kriich!! 
 
Een ander mooi moment was het Ierse muziekstuk: the Fields of Athenry. Uniek, omdat het zeldzaam is dat er 
een accordeon samenspeelt met een fanfare. Bovendien kon de muzikant, Germ Kuipers, vertellen over de 70 
jaar dat hij nu dit instrument bespeeld! Echt een leven lang plezier maken met muziek voor veel publiek. 
 
Het was een fijn concert. Plezier in samen muziek maken en samen naar muziek luisteren stond voorop. Het 
bestuur van de Kriich is blij met dit concert. Het levert de vereniging veel nieuwe leden op, want nagenoeg 
iedereen gaat door met lessen en met het samenspelen in ons Nij Talint Orkest. Dat is natuurlijk schitterend! We 
hebben zoveel positieve reacties gehad, dat we in de planning voor 2023 weer een Nij Talint Orkest willen 
opnemen. Ook van het Jeugd Leerorkest gaan veel leerlingen door. 
 
Ben je ook geïnspireerd geraakt door deze goede muzikale berichten, neem dan contact met ons op. We kijken 
dan samen naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij een van onze orkesten of bij de muzieklessen. 
 
Het bestuur van De Kriich, 
Johanna, Jet en Joost 
info@dekriich.nl 
of bel 06-54635796 
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info@gerdabreider.nl 058-2880686 gerdabreider.nl 

Pedicure 
❖ Voor al uw voetproblemen 
❖ Moeilijk te been; ook aan huis! 

Massage 
❖ Shiatsu:  drukpuntmassage 
❖ Guasha:  schraaptechniek 
❖ Cupping: effectieve bindweefsel 
       methode 

Op zoek naar een fijne en goede tandarts in de buurt?  

Bij de HuysTandarts in Grou vind je persoonlijke aandacht en een 
vertrouwelijke sfeer. Een tandarts die je op je gemak stelt én die 
goed uit kan leggen wat voor jouw gebit het beste is. Van jong tot 

oud: we zijn er voor het hele gezin. 

 

Meester PJ Troelstrawei 6, 9001CV Grou | www.dehuystandarts.nl | 0566 74 50 50  



 

 
 
In de provincie Friesland willen steeds meer dorpen 
en steden een Bloeizone worden. Een Bloeizone is een 
gebied waar inwoners samen zorgen voor een 
omgeving waar mensen langer in goede gezondheid 
kunnen blijven wonen. Daarbij gaat het om actief 
burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, 
gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding 
en gezonde financiën.  
 
Om samen na te denken over een drietal bloeizone 
thema’s konden we zaterdag 29 oktober bijna 30 
dorpsgenoten verwelkomen in de Fabriek. Deze 
thema’s waren: een lopende bus naar school (minder 
auto’s bij school); de toekomst van de boomgaard en 
een warm welkom voor nieuwe dorpsbewoners. Deze 
thema’s waren naar voren gekomen tijdens onze 
eerste werkbijeenkomst.  
 
Ons werkgroep lid Rinette Nijenhuis leidde ons soepel 
door deze werkbijeenkomst heen. We begonnen met 
het inspirerende verhaal van Maarten van Rij. Hij 
verzorgt de buitenfitness op donderdagavond. 
Maarten woont sinds 2017 in Wergea, schuin 
tegenover de buitenfitness. Hij vindt het erg leuk dat 
hij alles wat hij zelf geleerd heeft, nu kan inzetten om 
mensen wegwijs te maken in de buitenfitness. Er is al 
een mooi ploegje bezig. Zo levert hij een bijdrage aan 
het actief ontspannen van een aantal dorpsgenoten.  
 
Vervolgens vertelde Wietske Sinnema over haar 
motivatie om mee te doen aan de Bloeizone. Wietske 
hoopt dat ze stap voor stap een bijdrage kan leveren 
aan de bewustwording om minder afval te produceren 
en gezond te eten (koken zonder zakjes). Ze doet de 
was met noten. Rinie vertelde dat ze de was om deze 
reden met kastanjes doet. Door zoveel mogelijk 
verpakkingsvrij boodschappen te doen, hoopt Wietske 
anderen hiermee ook te kunnen inspireren.  
 
Rinie Boermans vertelde over haar tuin en het belang 
van gezond en gevarieerd voedsel wat uit de buurt 
komt. Zij hoopt meer mensen te inspireren om 
gezond lokaal voedsel te verbouwen c.q. te kopen. 
Het is zo prachtig om zelf te oogsten.  
Na deze inspirerende woorden gingen we aan de slag 
met de drie thema’s. Hieronder volgt een kort verslag 
van de drie groepen.     
 
Een lopende bus naar school  
Vanuit een eerdere bijeenkomst werd door een 
dorpsgenoot het idee ingebracht van een lopende 
'bus' voor de schoolkinderen in het dorp. Tijdens de 
bijeenkomst op 29 oktober hebben we met een aantal 
dorpsgenoten en een juf van de Twamester nagedacht 
over hoe dit zou kunnen worden vormgegeven. We 
willen eerst kijken of er voldoende draagvlak is en 
daarvoor zijn we nu op zoek naar ouders uit 
verschillende hoeken uit het dorp die willen 
meedenken of er behoefte is en hoe we het dan 

praktisch kunnen gaan uitvoeren. Wil je meedenken? 
Stuur dan een mail naar astridwester@hotmail.com.  
 
De toekomst van de boomgaard 
Na de Bloeizone bijeenkomst van afgelopen 29 
oktober hebben zich vier nieuwe vrijwilligers 
aangemeld voor de boomgaard. Omdat het land in de 
boomgaard wat te drassig is, wordt de komende tijd 
onderzocht of sommige delen opgehoogd kunnen 
worden. Daarna moeten er een aantal dode bomen 
worden vervangen. In het voorjaar wordt, ook tijdens 
NL Doet, de boomgaard verder in haar oude glorie 
hersteld zodat het weer een plek wordt waar 
Wergeasters met elkaar van kunnen genieten. Om 
mee te doen met NL doet op 10 en 11 maart kun je je 
aanmelden via NL Doet.nl bij activiteit ‘Wergea Op e 
Tún’ of bij Dolf Velde via telefoonnummer 06-
22973482! 
 
Een warm welkom voor nieuwe dorpsbewoners 
Aan onze tafel zat een mix van oude en 
nieuwe Wergeasters, wat maakte dat we tot een 
goede uitwisseling van ideeën kwamen door ieders 
verschillende ervaringen. Naast het welkomsttasje dat 
nu al wordt uitgedeeld, zijn er meer ideeën om 
nieuwe inwoners de weg te wijzen naar alle 
mogelijkheden die ons dorp biedt. Bijvoorbeeld: In de 
Havensbank stond dat Sinterklaas op 3 december om 
13.30 uur aan komt. De meeste inwoners weten dan 
wel waar je moet zijn, maar als nieuwe Wergeaster 
heb je geen idee waar! 
 
We kwamen o.a op de volgende ideeën: in het 
welkomsttasje een plattegrond met daarop 
aangegeven waar je wie of wat vindt én een 
jaarlijkse rondleiding door het dorp voor nieuwe 
inwoners. 
 
We hebben besloten om in verschillende groepjes aan 
de slag te gaan. Een groepje buigt zich over het 
welkomsttasje en de inhoud (in nauw contact met het 
groepje dat al bezig is met de tasjes) en een ander 
groepje gaat aan de slag met de rondleiding. Op naar 
een warm welkom voor nieuwe dorpsbewoners!  

Wat was het fijn om zo met zijn allen bezig te zijn, 
van gedachten te kunnen wisselen en dit ook uit te 
werken, zodat Wergea er beter van wordt. De 
werkgroep Bloeizone zoekt in januari verbinding met 
Zakelijk Wergea. Op zaterdag 25 maart is onze 
volgende bijeenkomst, wederom om 10 uur in de 
Fabriek. Iedereen, die zich betrokken voelt bij de 
Bloeizone Wergea, is daarbij weer van harte welkom. 
Rondom de zomer hopen we een Bloeizone tour te 
organiseren door Wergea.  

Inmiddels heeft het Fries Sociaal Planbureau een 
‘Praatplaat’ gemaakt ‘Ontwikkeling Bloeizones in 
beeld’ en een Toolkit Bloeizones gemaakt. Hun 
beschrijving van een Bloeizone is: 
 
Bloeizone Fryslân is: Burgerinitiatieven met actieve 
inwoners die samen hun omgeving aanpassen om 
langer in goede gezondheid en welzijn te leven.  

Dit doen ze vanuit hun eigen perspectieven en 
met activiteiten die aansluiten bij hun omgeving.” 
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Vervolg ‘Bloeizone Wergea’ 
 
Hierin kan de werkgroep zich zeker vinden. Wij met 
zijn allen zijn: Bloeizone Wergea! 
 
Wij wensen alle dorpsbewoners een gezond, gelukkig 
en genoeglijk 2023 toe!   
 
Werkgroep Bloeizone 
Anouk Smid, Astrid Wester, Marc Bulthuis, Margriet 
Groenwold, Rinette Nijenhuis, Rinie Boermans en 
Wietske Sinnema 
 
 
 

Bewegen is goed,  
goed bewegen is beter 

met Ismakogie 
      

Verander je houding, gebruik iedere spier 
Leer rustig bewegen, vooral met plezier. 
 
De meest ideale methode om alle spieren van ons 
lichaam (vooral de kleinere spieren, die de aanzet tot 
grotere bewegingen maken) opnieuw te leren 
gebruiken volgens de regels van de natuur. 
Gedurende de gehele dag 
Zonder tijdverlies 
Zonder apparatuur 
Zonder speciale kleding 
Zonder inspanning 
Zonder spierpijn 
 
Altijd en overal toe te passen, ongeacht uw 
bezigheden. De bewegingen/ oefeningen zijn 
functioneel en zó subtiel, dat ze bijna onzichtbaar 
kunnen worden uitgevoerd. Zelfs de kleinste oefening 
werkt door in het gehele lichaam, incl. de mimische 
spieren. Van tenen tot in het gezicht en andersom.  
 
De Ismakogiecursussen starten in de week van 23 
januari t/m de week van 19 april 2023. 
Krokusvakantie en paasvakantie vrij. 
In Wergea op woensdagavond van half 8 – half 9. In 
“it Doarpshûs”. 
In Goutum op maandagmiddag half 4 – half 5.  
In Marsum op dinsdagochtend van 10 – 11 uur. 
In Leeuwarden op woensdagochtend van 10 – 11 uur. 
 
De 1e les mag een gratis proefles zijn.  
 
Aanmeldingen en verdere inlichtingen bij:  
D. Swierstra – de Jong 
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl  
of tel.: 058-2552300/ 06-12158137. 
 
 

 

 

 

 

 

Moeite om de energierekening te 
betalen? Kijk of je recht hebt op een 
vergoeding. 
 
Gas en stroom zijn duurder geworden. Veel mensen 
moeten nu meer betalen en komen in de problemen. 
De gemeente heeft een regeling gemaakt om te 
helpen. 
Er is een regeling voor drie groepen. 

Voor mensen met een inkomen lager dan 125% 
van de bijstandsnorm 
Voor deze mensen was er al een regeling. In 2022 
hebben zij € 1.300 ontvangen. Ook krijgen zij in 2022 
alvast een bedrag voor 2023. Dit is € 500. De 
gemeente besluit later of er nog extra geld komt in 
2023. Behoor je tot deze groep? Je hoeft de 
vergoeding van € 500 niet aan te vragen. Je ontvangt 
het geld automatisch. 

Voor mensen met een inkomen dat ligt tussen 
de 125% en 150% van de bijstandsnorm 
Deze vergoeding is nieuw. Hoeveel geld je krijgt, 
hangt af van je inkomen. De vergoeding kan € 300,-, 
€ 500,- of € 800,- zijn. Je moet deze vergoeding voor 
1 maart 2023 aanvragen bij de gemeente 
Leeuwarden. Je vraagt de vergoeding aan door een 
formulier in te vullen. Dit formulier vind je 
op www.leeuwarden.nl/energietoeslag. 

Voor studenten met een inkomen lager dan 
150% van de bijstandsnorm 
Deze vergoeding is nieuw. Je vraagt de vergoeding 
aan per studentenhuishouden. Dit moet voor 1 maart 
2023. De vergoeding ligt tussen de € 300 en € 1.300. 
Je moet laten zien dat je energiekosten hebt. Dit kun 
je doen door een energiecontract te laten zien.  Of 
door te laten zien dat je een bedrag betaalt voor gas 
en elektra aan de verhuurder. Meer informatie vind je 
op www.leeuwarden.nl/energietoeslag. 

Hulp nodig? 
De energievergoeding vraag je aan via de website van 
de gemeente Leeuwarden. Heb je hulp nodig bij het 
aanvragen van de vergoeding? Ga dan naar een 
buurt- of dorpskamer. Je vindt daar het 
Buurtservicepunt, zij helpen je bij het invullen van het 
formulier. De openingstijden vind je 
op www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers. 
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Us Doarpshûs 2.0 
 
We zijn al een tijdje los zijn met de nieuwe opzet van 
Us Doarpshûs en nu we gelukkig de ergste ellende 
met de pandemie achter de rug hebben, kunnen we 
stellen dat het drukker en gezelliger is geworden in 
het doarpshûs en de húskeamer. 
 
Het was wel even wennen voor de Wergeasters dat er 
overdag de mogelijkheid is om even bakje koffie te 
doen of een biljartpartijtje te spelen. Sinds een tijdje 
is er de vrijdagmiddag bijgekomen, dat blijkt ook in 
goed aan te slaan. In het afgelopen jaar zijn er vele 
(nieuwe) activiteiten ontstaan; breien (kletsen) op de 
dinsdagmiddag, kerststukjes maken, koffie met een 
verhaal met bekende Wergeasters in de hoofdrol, 
Repair Café, improvisatie theater les, tweewekelijks 
Soos en Meer, elke dinsdag middag Amaryllis 
dorpenteam Zuid en Sake voor alle digitale 
vraagstukken.  
 
Ook de avonden en weekenden worden steeds 
drukker, mede door de verandering van ons dorpscafé 
zijn een aantal verenigingen verhuisd naar Us 
Doarpshûs. Dinsdagavond zijn de Biljartclub Castelein, 
Popkoar Wergea en de dartclubs volop aanwezig. Je 
zou verwachten dat het dan te druk wordt, maar het 
is er elke keer bere-gezellig en ze houden goed 
rekening met elkaar.   
 
We hebben meerdere muzieklessen voor jong en oud, 
filmkafé, bigband en vele vergaderingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Nifelsouder is weer los met de knutsel-lessen voor 
de kinderen. Ongelofelijk wat daar gepresteerd wordt, 
meer dan 50 kinderen en vele vrijwilligers zijn hier de 
winterperiode druk mee. 
 
Intussen zijn er twee nieuwe werkgroepen ontstaan 
die met regelmaat graag muziek concerten willen 
verzorgen, zie hiervoor de publiciteit in de 
Havensbank. En kijk op onze website,  
www.doarpshuswergea.nl alles wat je wilt weten staat 
erop. De agenda altijd up to date. 
 
We zijn heel blij dat de vrijwilligers gekozen hebben 
voor deze vorm van beheer, met elkaar en voor 
elkaar. Elke gebruiker zorgt dat de ruimtes (en 
koelkasten) er weer net zo uit zien als toen ze erin 
kwamen. Geweldig! En voor de grondiger schoonmaak 
werk is Luisa er elke week. Fantastisch! 
 
Voor de langere termijn moet er wel wat aan het 
gebouw gebeuren. Ook wij hebben last van de 
gestegen energieprijzen en het gebouw is niet echt 
duurzaam. Je kan beter zeggen, helemaal niet 
duurzaam. Samen met Doarpswurk bekijken we of het 
mogelijk is om subsidies te krijgen, zodat we hopelijk 
ergens in 2023 kunnen beginnen met wat 
verbouwingen en aanpassingen. 
 
Meer weten, kom langs op de húskeamer momenten 
en bij de activiteiten.  
 
Us Doarpshûs is van jullie!! 
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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 

voor al uw timmer– en 
onderhoudswerkzaamheden 

 

Oer de Barten 9, 9003 MZ Warten 
 

info@wpbouw.nl     www.wpbouw.nl 
 

tel: 06-20811234 



 

 
 
  

WK Schutjassen in Wergea 
 
Voor de 15e keer organiseert het schutjasbestuur van de vv Warga 
het WK Schutjassen. Voor de laatste keer in 2020, met 80 
deelnemers, maar daarna gooide corona roet in het eten. 
Titelverdedigers zijn Andrie Andree uit Tjalleberd en Grytsje 
Hoekman uit Oudehaske.  
 
Het WK wordt gehouden op zaterdag 14 januari in de kantine van 
de vv Warga en we beginnen om 14.00 uur. Minimaal drie keer 
kaarten en natuurlijk zullen de ouderwetse snert,  
roggebrood met spek en de Wergeaster gehaktbal niet  
ontbreken. Verder een verloting en voor de prijswinnaars zijn  
er de vleespakketten, eretekens en voor de wereldkampioenen  
natuurlijk ook nog de felbegeerde krans.  
 
Opgeven voor maandag 9 januari.  
Dit kan via de mail: sinnemazwart@upcmail.nl  
of telefonisch 06-49704323. Info en spelregels  
zijn hier ook op te vragen. 

 

 

 

 

"Kofje mei in 
ferhaal" 

mei Houkje Rijpstra 
 
Tongersdei 2 febrewaris starte 
we it nije seizoen fan "Kofje 
mei in ferhaal" mei it 
libbensferhaal fan âld-
doarpsgenoat Houkje Rijpstra. 
 
As je Houkje har cv besjogge 
tinke je hoe krijt se dit 
allegearre foarelkoar. 
Houkje is berne yn Wergea en 
wennet hjir oant en mei har 
middelbere skoalle tiid. Fansels 
fertelt sy ek wer it noadige oer 
hoe't sy as famke yn Wergea 
opgroeide.  
Nei de Ubbo Emmius 
(letter studeart se ôf op de 
Universiteit yn Grins yn Fryske 
taal en letterkunde) is se 
fraksjemeiwurker fan de PvdA 
yn de provinsjale Steaten, 
Redakteur Actief Burgum, 
(ein)redakteur Omrop Fryslân, 
wethâlder/ locoburgemeester 
gemeente Tytjerksteradiel, 
direkteur Vereniging Circulair 
Friesland en sûnt in jier 
direkteur- bestjoerder fan 
Omrop Fryslân.  
 
Wat hat har dreaun om al dizze 
stappen te setten? 
Mei anekdoates, foto's en films 
fertelt sy dizze moarn har 
nijsgjirrige libbensferhaal. 
 
Foar elkenien dy't 
tongersdeitemoarn tiid hat. 
 
2 febrewaris 10.00 oere 
Doarpshûs Wergea 
Tagong fergees 
Kofje en tee: €1,- 
 
Graach oant sjen. 
Isabel Hoogwater, Rommy van 
Lingen, Grieteke van der Vlugt. 
 
(Tongersdei 2 maart is ús gast: 
Marieke Meinderts) 
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Leeuwarden: Saturnusweg 6  Tel.058– 288 10 80 

Heerenveen: Businesspark  

   Friesland West 53A  Tel. 0513– 63 62 01 

Drachten:  Jade 6   Tel. 0512– 54 28 03 



 

Schutjassen VV Warga 
 
Op zaterdag 17 december was, in de sfeervolle 
Kerstkantine van de vv Warga, de KLUS schutjaspartij 
van sponsor Wim Bethlehem. Voor elke deelnemer 
was er een rollade en voor het eerst sinds jaren 
eindelijk eens jeugdige aanwas. Daar zijn we heel blij 
mee. Ook nog eens gezellige jongens en 
bijkomstigheid: ze kunnen ook nog eens goed 
kaarten. Na drie partijen de volgende uitslag (aantal 
gewonnen partijen en punten): 

1e  Syger Hoekstra / René vd Berg 3 – 45 
e  Hendrik Kooistra / Floris Sinnema 2 -  43 
3e  Klaas Wybrandi / Symen de Boer 2 -  40 
4e  Sieger Rinzema / Dukke Rinzema 2 – 39 
5e  Jurjen Mulder / Gerard de Wolff 2 – 36 
6e  Jilles Jan Kooistra / Wietze Wybrandi 1 – 38 
7e  Roel Dijkstra / Henk vd Veen 1 – 37 
8e  Rink Hoff / Wim Bethlehem 1 – 37 
9e Auke vd Zweep / Johannes Postmus 1 – 32 
10e Anne de Vries / Hilly de Vries 0 – 21 

Met dank aan Reinder en Dina voor de bediening en 
KLUS bedrijf Wim Bethlehem voor de sponsoring van 
deze partij. 
 
Agenda: 

• WK schutjassen op zaterdag 14 januari 
(opgeven voor 7 januari) 

• Timmerbedrijf Henk v.d. Veen partij op 
zaterdag 18 februari. 

Namens schutjasbestuur VV Warga, 
Secretaris Floris Sinnema 
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FILM-AVOND 
 

 
               
SORRY WE MISSED YOU is een nieuwe film van 
tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach.  Deze 
film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over 
een gezin dat zich staande probeert te houden in het 
hedendaagse Engeland. Ricky en Abby wonen met 
hun kinderen, 15-jarige zoon Seb en 11-jarige 
dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de 
economische crisis van 2008 worstelt het gezin om 
rond te komen. Abby werkt lange dagen in de 
thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren 
en verdient bij met verschillende klussen. In een 
poging hun financiële situatie te verbeteren en weer 
stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky 
een franchisedeal te sluiten met een groot 
postorderbedrijf. Abby moet haar auto verkopen en 
met het openbare vervoer zien te regelen, en Ricky 
koopt een bus met een verplichte scanner waarin elke 
minuut geregistreerd wordt. Tijd is geld.  Al snel is de 
werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en 
protocollen. Wat een kans op een betere toekomst 
had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek 
van het gezin. 
  
Waar: De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea   
Wanneer: Woensdag, 18 jan. 2023 
Inloop: 19.15 uur staat de koffie/thee 
klaar                                        
Aanvang film: 19.45 uur                                                                                          
 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis! 
 
Na afloop van de film is er 
gelegenheid om na te praten. 
Deze filmavonden hebben een 
interkerkelijk karakter. 
 
 

 
Schaatsclinic in de 
Elfstedenhal op  
20 jan 2023 
 
Ook dit jaar organiseert De Wergeaster 

Reed een Schaatsclinic voor gevorderde maar vooral 
ook voor niet gevorderde leden vanaf 15 jaar onder 
leiding van Rein Jonker, voormalig 
topmarathonschaatser. 
 
Op vrijdag 20 januari wordt er verzameld op het 
“reade plein” 19.45 uur met of zonder auto. 
Ter plekke gaan we kijken wie er met elkaar kunnen 
rijden. 
 
In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen we een 
eigen bijdrage van €5,-. 

Ook wij hebben te maken hebben met hoge 
energieprijzen waardoor de bodem van ons 
reservepotje bijna zichtbaar is. 
 
Opgeven kan tot uiterlijk 13 januari 2023 bij 
Hettie: Tel. 06 – 23915943. 
Ben je een schaatser die graag nog wat tips en 
aanwijzingen wil krijgen dan is dit een uitgelezen 
kans. Schroom niet en meld je aan! 
 
Wij hopen op een flinke deelname! 
 

 
 
Bestuur De Wergeaster Reed 
 
 
Ledenwerfactie De Wergeaster Reed 
 
Wergea heeft een prachtige ijsbaan waar veel gebruik 
van wordt gemaakt wanneer Koning Winter voorbij 
komt en voor een ijsvloer heeft gezorgd. Het is een 
geweldige voorziening in ons dorp waar jong en oud 
gebruik van kan maken. 
 
Vele Wergeasters helpen dit in stand te houden door 
lid te zijn van De Wergeaster Reed.  Ons dorp is de 
laatste jaren enorm uitgebreid met veel nieuwe 
inwoners, er hebben veel verhuizingen plaats 
gevonden en meerdere jonge Wergeasters zijn 
zelfstandig gaan wonen.  
 
Om kennis te maken met De Wergeaster Reed 
houden we in januari a.s. een ledenwerfactie. We 
willen heel graag ons aantal leden uitbreiden om de 
toekomst voor onze ijsbaan met zijn ijshokje in stand 
te houden. Wanneer je eenmaal lid bent van De 
Wergeaster Reed heb je vrij toegang tot de baan als 
deze geopend is en kun je meedoen aan de 
activiteiten die er georganiseerd worden.  
 
Het lidmaatschap bedraagt € 7,50 voor het hele gezin. 
Ben je alleen dan kun je voor € 5,- lid worden. De 
bedragen zijn uiteraard per jaar. Inwoners van ons 
dorp die geen lid zijn van de Wergeaster Reed kunnen 
in de tweede week van januari een verzoek voor 
lidmaatschap van onze vereniging in de brievenbus 
verwachten. 
 
Als bovenstaande je aanspreekt en je wil lid worden 
van De Wergeaster Reed kun je ook contact opnemen 
via de mail:  wergeasterreed@gmail.com t.n.v. Janke 
Alie Klaver. 
 
Vermeld in de mail de volgende gegevens: 
Naam + adresgegevens en soort lidmaatschap enkel / 
gezin. 
 
Of vul het lidmaatschapsformulier in dat in de tweede 
week van januari bij u in de brievenbus valt! 
 
Dank! 
     
Het Bestuur 
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Update rioolvernieuwing H.J. 
Kooistrawei 
 
De nieuwe riolering is gelegd en het nieuwe gemaal 
werkt. Deze week is, na een korte periode van vorst, 
weer gewerkt aan het straatwerk op de H.J. 
Kooistrawei. Na de kerstvakantie wordt het werk 
vanaf 9 januari 2023 weer opgepakt. 
 
Werkzaamheden lagen stil 
Niet alleen de vorstperiode was er de oorzaak van dat 
de straatwerkzaamheden tijdelijk niet door konden 
gaan. Het faillissement van aannemer Jansma 
Drachten BV zorgt nu ook voor veranderingen in de 
planning. Gelukkig zijn er oplossingen bedacht. 
 
Planning tot de kerstvakantie 
Het doorgaande verkeer vanaf de Kooistrabrêge 
richting de sportvelden wordt mogelijk gemaakt. Ook 
wordt de bereikbaarheid vanuit de zijstraten in orde 
gebracht.  
 
De omleidingsroute via het Leechlân wordt 
opgeheven. In de M. Kalsbeekstrjitte en een deel van 
de H.J. Kooistrawei is er een puinverharding gelegd 
voor de bereikbaarheid van de woningen en het 
doorgaande verkeer. 
 
Planning in het nieuwe jaar 
In het nieuwe jaar werken we verder aan het straat- 
en tegelwerk op de M. Kalsbeekstrjitte en de H.J. 
Kooistrawei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We doen er alles aan om het doorgaand verkeer zo 
min mogelijk te hinderen. Aansluitend volgt dan het 
opnieuw straten van de H.J. Kooistrawei vanaf de M. 
Kalsbeekstrjitte, langs de sportvelden richting de 
Hilleburen. Dan wordt ook het nieuwe voetpad tot aan 
de Hilleburen aangelegd. 
 
Inrichting groen 
We gaan nieuwe bomen planten en de plantsoenen 
worden hersteld. Wij hebben overleg gehad met 
bewoners die uitkijken op het plantsoen rondom het 
gemaal en een groeninrichting-tekening 
gepresenteerd. Naar aanleiding van dit overleg zijn 
nog aanpassingen gedaan, die worden opnieuw 
gedeeld met de betreffende bewoners en ook op de 
site “wij werken aan” gepubliceerd. 
Uitvoering van dit plan vindt gelijktijdig met de 
overige groeninrichting plaats. 
 
Voor meer informatie 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u een mail te sturen 
naar secretariaatbuitenruimte@leeuwarden.nl.  
 
Harold Rakers houdt namens de 
gemeente Leeuwarden toezicht op het werk. Hij is via 
het centrale nummer 14058 bereikbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arjen Kammeraat 
Gemeente Leeuwarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten december 2022 
 
St Martinusparochie 
Di. 3 jan. 19.00 uur euch. B. v.d. Wal 
  St. Martinuskerk 
Za. 7 jan. 19.00 uur euch P. Vermaat en 
  B. v.d. Wal   -  De Frissel 
Di. 17 jan. 19.00 uur euch. B. v.d. Wal 
  St. Martinuskerk 
Zo. 22 jan. 16.30 uur Oec. dienst –  
  B. v.d. Wal Joh/Fr koor 
Di. 31 jan. 19.00 uur euch. B. v.d. Wal 
  St. Martinuskerk 
 
In verband met de hoge energieprijzen zijn de 
vieringen t/m 31 maart aangepast, de 
weekendvieringen zijn verplaatst naar De Frissel, 
Kerkbuurt 10. 
 
Contactpersoon: er is nog geen nieuwe 
contactpersoon bekend 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
08 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer 
 Nieuwjaarsdienst met koffie / thee 
15 jan. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos 
 Koffie / thee na de dienst 
22 jan. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer 
29 jan. 09.30 uur Warten ds. O. Dijkstra 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter,  
(058) 843 55 49 
 
 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
01 jan. 10.00 uur Ds. A. Bouman 
Nieuwjaarsdag om 09.30 uur staat de koffie / thee 
klaar 
08 jan. 09.30 uur Ds. Douma-van der Molen 
15 jan. 09.30 uur Harry van Wieren 
22 jan. 09.30 uur Robert Colijn 
29 jan. 11.00 uur Ds. J. de Lange – ’s middags 
RvK 
29 jan. 16.30 uur Pastoor L.R. v.d. Wal en leden 
van de RvK 
Inloop 16.00 uur in de Frissel te Wergea. Na de 
dienst bent u / ben jij van harte welkom voor een 
bakje koffie / thee te komen drinken. 
 
We winskje eltsenien in sûn, lokkich en 
leafdefol 2023 ta!! 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.hoek9@kpnplanet.nl 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Hoofdstraat 44 te Grou 
08 jan. 10.00 uur zr. A. Bruin 
15 jan. 10.00 uuyr br. H. Klinkvis 
22 jan. Wereldbroederschapsdag in de Lawei te 
Drachten, aanvang 09.30 uur 
29 jan. 10.00 uur zr. A. Bruin 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra,  
(058) 255 12 92 
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Doarpsaginda 
 

24.12.2022 Krystkuier Wopkeshoek 
19:00 uur     
28.12.2022 Maat klaverjassen "De Krakers" Kantine V.V. Warga 
19:30 uur     
31.12.2022 Oudejaarsborrel Us Doarpshûs 
15:30-20:00 uur     
01.01.2023  KKW en Jeugdsocieteit SZDRNZLL organiseren het Nieuwjaarsfeest Us Doarpshûs (i.p.v. De Bidler)  
06.01.2023 Filmkafe Bagdad Us Doarpshûs 
20:30 uur     
14.01.2023 V.V. Warga WK Schutjassen Kantine V.V. Warga 
14.01.2023 Driebanden "B.C. Castelein" Us Doarpshûs 
13:00 uur     
19.01.2023 Repair Café yn us Doarpshûs Us Doarpshûs 
09:30-12:00 uur     
20.01.2023 Schaatsclinic in de elfstedenhal verzamelen Reade Plein Elfstedenhal Leeuwarden 
19:45 uur    

20.01.2023 Schutjassen "Loterijclub Risico" Us Doarpshûs 
19:30 uur     
21.01.2023 Klaverjassen "De Krakers" Kantine V.V. Warga 
19:30 uur     
23.01.2023 t/m 
27.01.2023  Open week Nifelsouder  Nifelsouder "Us Doarpshûs" 

29.01.2023 DH Muzyk|Kafee: Wergeaster gelegendheidsband Us Doarpshûs 
16:00 uur     
31.01.2023 Wurkgroep Wenje yn Wergea De Bidler 
19:30 uur     
02.02.2023 Kofje mei ferhaal mei Houkje Rijpstra Us Doarpshûs 
10:00-12:00 uur     
05.02.2023 Ochtendconcert van Andrei Makerov Us Doarpshûs 
10:30 uur     
11.02.2023 Klaverjassen "De Krakers" Kantine V.V. Warga 
19:30 uur     
16.02.2023 Repair Café yn us Doarpshûs Us Doarpshûs 
09:30-12:00 uur     
17.02.2023 Filmkafe Bagdad Us Doarpshûs 
20:30 uur     
17.02.2023 t/m Warten toneel De Bidler 
18.02.2023 20:00 uur     
18.02.2023 Schutjassen V.V. Warga Kantine V.V. Warga 
19:30 uur     
25.02.2023 50 jier jubileum biljertklub "Castelein" Us Doarpshûs 
10:00 uur     
02.03.2023 Kofje mei ferhaal mei Marieke Meinderts Us Doarpshûs 
10:00-12:00 uur     
03.03.2023 Schutjassen "Loterijclub Risico" Us Doarpshûs 
19:30 uur     

 
De Húskeamer is elke 

Dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur 
Donderdagmorgen 09.30 - 12.00 uur 

Vrijdagmiddag 13.30 - 18.00 uur 
Geopend in: Us Doarpshûs 

 
Gereserveerde data’s zie www.wergea.com “Agenda”, voor verdere opgave’s 

e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl     A. Kerkstra Tel. : 058-2551202 
 
 
Fan de redaksje 
Wolle minsken dy ’t wat opjûn ha foar de Doarpsaginda oanjaan wannear ’t se witte as it net troch gean kin. 
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Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’, Wergea-
Warstiens 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze 
bode Anna Bijlsma.  
Telefoonnummer: 06 – 1033 0337.   
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. 
 
Iedere dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur 
inloopspreekuur in kantoor Muldyk 1 te Grou, Harry 
Schaafsma. 
 
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', (058) 255 25 57,  
www.detwamester.nl 
Info en aanmelding bij de directeur: Hester de 
Vries 
 
Peuteropvang Ukkepukkeplak 
Info en aanmelding Kids First: 088-0350400 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Voor informatie over huur en gebruik van  
Us Doarpshûs: info@doarpshuswergea.nl 
Bij openingstijden 058-2551276 
 
dBieb Grou, Burstumerdyk 6 
Openingstijden:  
Maandag 13.30 - 17.30 uur 
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur 
Woensdag 13.30 - 17.30 uur 
Donderdag 13.30 - 17.30 uur 
Vrijdag 13.30 - 17.30 uur 
Zaterdag 11.00 - 15.00 uur 
Zondag gesloten 
    
Verlengen van boeken via http://www.dbieb.nl 
 
Een vraag op digitaal gebied? Bezoek de digi-
dinsdag elke dinsdag van 13.30 – 15.30 uur yn Us 
Doarpshûs, Wergea. Of de digi-vrijdag elke vrijdag 
van 13.30 – 15.30 uur yn dbieb, Grou. 
(Niet in de schoolvakanties!) 
 
Soos en Meer (ouderensoos) 
Voor vermaak, gezelligheid en gezamenlijke 
maaltijden.  
Tel: (058) 255 25 60, Betty Langhout.  
E-mail: crea.t.m.z@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

De Húskeamer 
De húskeamer is geopend op:  

• Dinsdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur         
• Donderdagmorgen 09.30 - 12.00 uur 
• Vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur 

Geopend in: Us Doarpshûs 
 
Perspektyf 
E-mail adres: perspektyfwergea@gmail.com   
Adres: Grote Buren 24, 9005 PS Wergea 
 
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. 
 
 “Meitinker” Warten / Wergea van het 
Dorpenteam Zuid 
Adres: De Muldyk 1 te Grou. 
I.v.m. de Coronamaatregelen zijn we alleen open 
op afspraak. Telefonisch bereikbaar op 
tel.: (0566) 62 51 51.  
 
Dorpenteam Zuid Amaryllis 
Heeft u vragen of ondersteuning nodig op 
leefgebieden zoals financiën, opvoeding, werk, 
inkomen, zorg en welzijn of wonen? Dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met het Dorpenteam 
Zuid. 
We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 
9:00-13:00. 0566-625151 
Mail: info@dorpenteam.nl 
Adres: Muldyk 1 Grou 
Kijk voor meer informatie 
op https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ 
 
Aanwezigheid Dorpenteam Zuid Húskeamer 
Wergea 
Sociaal werker iedere dinsdagmiddag aanwezig van 
13:30-16:30 uur. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Vitaalgroep 
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. 
 
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, huisarts 
R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND   Wergea 
Tel: (058) 255 12 61, SPOED: keuze 1 
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 17.00 uur, 
alleen op afspraak.  
 
Telefonisch terugbelspreekuur dagelijks na 16.00 
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) 255 12 61, 
keuze 2 

 
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 
 
 

Dierenartsenpraktijk 
Voor spoedgevallen 24 u./7d. Bereikbaar 
 
Oedsmawei 13, 9001 ZJ te GROU   
Tel. 0566 - 60 14 64   
E-mail: info@dierenartsgrou.nl 
Websites:  www.dierenartsgrou.nl  en  
www.bistedokter.nl 
 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag 
8.00 - 9.30 u. 
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op 
afspraak! 
Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 
18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
 
Doarpskeamer Wergea, de plek waar u 
terecht kunt voor gezelligheid, activiteiten en 
ondersteuning! 
Vindt u het leuk om (nieuwe) mensen te 
ontmoeten? Of wilt u graag vrijwilligerswerk doen? 
De doarpskeamer is de plek waar u terecht kunt 
voor gezelligheid en activiteiten. 
 
Heeft u een hulpvraag? Dan kunt u ook terecht bij 
de doarpskeamer. Sociaal werkers van Amaryllis 
staan voor u klaar op dinsdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 uur. 
 
Op donderdagmorgen van 09:30 tot 12:00 en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur is er open 
inloop/activiteiten. 
 
Locatie: Us Doarpshûs (húskeamer), Nieuweweg 2-
4 in Wergea 
Contact:info@doarpshuswergea.nl 
 
Meer informatie over de buurt- en dorpskamers in 
de gemeente Leeuwarden staat 
op www.lwdvoorelkaar.nl/buurtendorpskamers 
 
Duofiets Wergea 
Gebruik maken van onze duofiets?  
Jitske Reinsma 06-1633 2034, Marijke Zwerver 06-
2085 4242 of Wietske Sinnema 06-1295 5230. 
 
Sponsor onze Duofiets (dit gebruiken we voor 
onderhoud, reparaties en behoud van de fiets) Dit 
kan via bankrekening nummer: NL13 RABO 
0127588868t.n.v. Perspektyf Wergea met 
vermelding Duofiets. 
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Colofon 
 

December 2022, 62e jaargang, nr. 12 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, Warstiens en Eagum. 
 
Redactie:  
Egon Sinnema  (advertenties) 
Emiel de Vlas (voorzitter) 
Mathijs Mud  (secretaris,   kopij) 
Franciske de Vries (algehele coördinatie en bezorging) 
Ypie Kerkstra-Pijl  (penningmeester) 
 
Lay-out: 
Jildou Hotsma 
 
E-mailadres: havensbank@gmail.com  
 
Redactieadres: 
Emiel de Vlas 
Turfskipper 24 
9005 RH  WERGEA 
 
Drukker: 
Donkel & Donkel, Drachten 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, Warstiens en Eagum:  
€ 30,00 per jaar. Met ingang van 2023: € 32,50 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 vrijdag 27 januari 2022. 
Kopij uiterlijk woensdag 18 januari a.s. vóór 18.00 uur inleveren! 
 
Foto's in de Havensbank 
Vrijwel iedere maand krijgen wij foto's ter opluistering van de kopij en daar zijn wij natuurlijk blij mee! Wel 
gaan wij ervan uit dat als er personen op de foto staan deze door de maker van de foto van tevoren zijn 
gevraagd of zij geen bezwaar hebben tegen publicatie in de Havensbank.  De redactie is dus op geen enkele 
wijze verantwoordelijk hiervoor.   
 
 

 

 
 

2023 
Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en  vergaderdata:  verschijningsdata 
Januari  18 januari 27 januari 
Februari  15 februari 24 februari 
Maart  22 maart 31 maart 
April  19 april 28 april 
Mei   17 mei 26 mei 
Juni  21 juni 30 juni   
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WERGEA WARM WELKOM  

Ben je net in Wergea komen wonen en wil 
je het dorp beter leren kennen?                                                     

Kijk eens op  

https://www.wergea.com !     

Je vindt er informatie over de 
middenstand in Wergea, over 
evenementen en over de grote 

hoeveelheid verenigingen waar je actief in 
kunt zijn.                   

Ook ons dorpsblad, de Havensbank, kun 
je daar online bekijken. 

Op burendag, 23 september 2023, 

organiseren we een activiteit, speciaal 

voor onze nieuwe dorpsgenoten. Hou de 

Havensbank van augustus in de gaten 

voor informatie daarover.                                              

WERGEA WARM WOLKOM  

Bist krekt yn Wergea kommen te wenjen 
en wolst it doarp better kennen leare?                                 

Sjoch ris op  

https://www.wergea.com !  

Je fine der ynformaasje oer de 
middenstân yn Wergea,        oer 
eveneminten en oer it grutte tal 

ferieningen dêr 't je aktyf yn wêze 
kinne.                                          

Ek ús doarpsblêd, de Havensbank, kinst 
dêr online besjen.  

Op buordei, 23 septimber 2023, 
organisearje wy in aktiviteit, spesjaal 
foar ús nije doarpsgenoaten. Hâld de 
Havensbank fan augustus yn de gaten 

foar ynformaasje dêroer. 

https://www.wergea.com
https://www.wergea.com



