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Wat doet BLOEIZONE WERGEA op 5 maart tijdens de BLOEIZONE FRYSLAN TOUR
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1. Korte informatie over Wergea
Wergea bestaat dit jaar 600 jaar. Dit wordt van 19 tot en met 28 augustus gevierd. Het dorp heeft 
een beschermd dorpsgezicht. Zeker de moeite waard om eens door te lopen. Wergea is een actief en 
levendig dorp met vele activiteiten op het gebied van muziek, theater, sport en ontspanning ( zie ook
bijlage 1). Wergea telt plusminus 1800 inwoners met relatief nog veel middenstand ( zie bijlage 2). 
Even wat feiten op een rijtje. Deze opsomming is niet volledig maar geeft wel een beeld.  

 In 1886 opende hier de eerste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland ( Frico). 
 In 1862 werd de rooms-katholieke Martinuskerk gebouwd.
 In 1872 werd de hervormde kerk gebouwd. Deze is nu in gebruik als multifunctioneel 

centrum De Bidler. 
 Wergea ligt aan de staande mast route
 Het boek Afke’s tiental speelt zich hier af. 
 Wergea was in 2021 in beeld in de afevering van het TV -programma Het Dorp en in Dino’s 

bezorgservice.
 11 jonge mannen hebben in 2021 het café nieuw leven in geblazen. Wergea heeft nu een 

Grandcafé en een restaurant, die gebruik maakt van speciaal geselecteerde lokale producten.
 We hebben een jeugdsoos SZDRNZLL (met een roemrijk verleden). De jeugdsoos bestaat al 

50 jaar en men kan nu het pand kopen van de RK.kerk. Zie verder hfst 4.
 Pleatslik Belang is omgevormd tot Perspektyf met 4 netwerkbijeenkomsten per jaar.
 Us Doarpshûs is nu in eigen beheer en gestart met de hûskeamer ( een no nonsense volledig 

mini zalencentrum voor heel veel Wergeasterverenigingen en een gezellige huiskamer voor 
een praatje). 

 Wergea heeft een fanfare De Kriich, een big band en diverse andere formaties. 
 We hebben teveel om op te noemen ( zie bijlage 1 en 2).  

2. Hoe ver is het met Wergea met de BLOEIZONE? 

Wergea is al een Bloeizone!

In 2021 is er een verkenningsploegje bezig geweest om te onderzoeken of Wergea een 
BLOEIZONE kan worden. We hebben via de Havensbank ( onze dorpskrant) informatie 
gegeven over de BLUE Zones in de wereld. De provincie Friesland hoopt in 2023 minimaal 15 
gemeenten een lokale BLOEIZONE heeft. Als verkenningsgroepje hebben we gekeken wat we
allemaal al in Wergea hebben op de gebieden die hierboven genoemd zijn. En dat is HEEL 
veel. ZIE BIJLAGE 1. In de afgelopen maanden hebben we contacten gehad met het HANNN 
( Healthy Ageing Network Northern Netherlands), die in opdracht van de provincie Friesland 
lokale gemeenschappen ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van een BLOEIZONE. 
We zijn in Bakkeveen geweest. In Bakkeveen is al veel langer een BLOEIZONE. We hebben 
contacten met o.a. Makkum gehad, die ook met hetzelfde thema bezig is. We hebben 
contact gehad met Bouwe de Boer, velen kennen hem van zijn stukjes in het Middelpunt, 
maar tevens actief in verschillende werkgroepen op het gebied van duurzaamheid, 
BLOEIZONE,  energie en Arcadia. 
Wanneer we laten zien wat we in Wergea allemaal hebben dan is de terugkoppeling 
eenduidig: 
Wergea is al een BLOEIZONE!  



Allerlei groepjes /individuen/zaken zijn al bezig om gunstige omstandigheden te creëren om 
in goede gezondheid oud te worden en het leuk met elkaar te hebben. Wat hebben we een 
clubs, verenigingen op het gebied van ontspanning, gezonde mobiliteit en actief 
burgerschap. De meerwaarde van een BLOEIZONE is, dat we meer met elkaar samen kunnen
werken en meer verbinding met elkaar kunnen zoeken. We kunnen elkaar nog meer 
versterken of juist de minder ontwikkelde thema’s in het zonnetje zetten. 

Hoe gaat het verkenningsgroepje nu verder? 
 Op 5 maart doet de BLOEIZONE Fryslân Tour Wergea aan. De eerste doorkomst in 

Wergea zal rondom 10.50 zijn. De tweede doorkomst wordt rondom 12.25 verwacht.
Dus de vlaggen aan de Kerkbuurt en de Nieuwe Leeuwarderweg maar uit. We willen 
dit graag met een andere groep in Wergea op de kaart zetten. Zie voor het vervolg 
het digibord. 

 Op zaterdag 23 april organiseren we een ochtend en een deel van de middag een 
bijeenkomst voor Wergeasters met als onderwerp Wergea als BLOEIZONE. Hoe 
kunnen we hier een vervolg aan geven zodat we een meerwaarde krijgen. Mocht je 
hieraan deel willen nemen, dan horen we dit graag. We hopen op deze dag dat we 
met elkaar een vervolg kunnen uitstippen. 

 Vooreerst nemen we het logo van Bakkeveen als uitgangspunt, maar wij willen 
natuurlijk een echte Wergeaster BLOEIZONE ‘beam’. Elk dorp kan zijn eigen accenten 
leggen. 

 Jongeren uit het dorp gaan op 23 april een gezonde maaltijd/lunch verzorgen voor de
deelnemers. 

 Wellicht dat Wergea mee kan doen aan het vervolg van de culturele hoofdstad 
middels de karavaan van Arcadia. We hebben genoeg te bieden. 

Het verkenningsgroepje,
Astrid Wester, Margriet Groenwold, Rinie Boermans en Wietske Sinnema. 



3. Acties tijdens de wieler tour Boeizone Fryslan door Wergea

 Inwoners zijn gevraagd om aan de route te vlaggen.
 Inwoners, bedrijven en verenigingen zijn op de hoogte gebracht om de vrouwelijke 

racers aan te moedigen.
 De jeugdsoos SZDRNZLL is gevraagd om op 3 punten in het dorp muziek te draaien. 
 De jeugdsoos is vertegenwoordigd op Wopke Hoek ( tegenover De Bidler ) met hun 

glazen huis, IT STRIENZELL HÛS. De werkgroep BLOEIZONE Wergea wil hen graag in 
het zonnetje zetten op deze dag. 

 Hier kan men ook een gezonde versnapering kopen. 
 Dit is vermoedelijk ook het centrale punt, waar mensen zich verzamelen om de 

vrouwen aan te moedigen. 
 Voor de pers zijn er mensen beschikbaar voor een kort vraaggesprekje. 
  We hebben gekeken of we zoveel mogelijk vertegenwoordigers konden vinden om 

de 7 thema’s uit de BLOEIZONE boom van Wergea aan bod te laten komen. Helaas 
was daar de voorbereidingstijd te kort voor. Maar onderstaande personen zijn fysiek 
aanwezig of telefonisch beschikbaar.  

Tijdens ronde 1 ( ± 10.50-11.15):
Namens BLOEIZONE Wergea: Astrid Wester, Wietske Sinnema of Rinie Boermans 
(06-58748347/ 06-12955230). 
Namens de biodiversiteit: Edith Hassing en Isabel Hoogwater ( 06-51765475/06-22693469)
Namens Perspektyf: Rinie Boermans ( 06-58748347) 

Tijdens ronde 2 ( ± 12.25-12.50): 
Namens de BLOEIZONE Wergea: zie bij ronde 1
Namens Perspektyf ( zie ronde 1) 
Namens de biodiversiteit: Edith Hassing (06-51765475) en Jet Windig ( (0654635796)
Namens De Kriich ( fanfare): Jet Windig ( 06-54635796)

Een lid van de werkgroep BLOEIZONE Wergea kan desgewenst nog mensen op Wopke Hoek 
aanspreken of men bereid is tot een kort vraaggesprek namens een vereniging of 
werkgroep. 



It STRIENZELL HÛS EN DE JEUGDSOOS SNZDRNZLL

De jeugdsoos bestaat al 50 jaar. Veel jongeren uit het dorp hebben daar gefeest maar ook 
verantwoordelijkheden geleerd om de jeugdsoos te beheren en over het programma na te 
denken. Ze leren ook dat overheden belangrijke eisen stellen aan veiligheid, geluidsoverlast 
en alcoholgebruik. Je leert dat die eisen omgezet moeten worden in interne regels en het 
handhaven daarvan. En die verantwoordelijkheid heb je dan tussen je 16 de en je 22 ste. In 
de vele besturen en verenigingen die Wergea rijk is, zitten wel 1 of meerdere oud soos 
leden. De jeugdsoos als ‘ kweekvijver” is daarmee een belangrijke pijler voor de leefbaarheid
van Wergea. En wat is het toch fijn als jongeren een eigen plek hebben in het eigen dorp 
hebben om heen te gaan. Het bestuur kan altijd een beroep doen op een soort 
klankbordgroep van oudere Wergeasters. 

De jeugdsoos kan inmiddels het gebouw kopen van de rk.kerk. Met de koop kan het pand is 
het voortbestaan van de soos niet in gevaar. Er is een projectgroep in het leven geroepen 
om het huidige bestuur te ondersteunen bij de koop van het pand. Dit is in november 2021 
met het dorp gecommuniceerd. Inmiddels heeft de jeugdsoos o.a. met de kulturele 

Kommisje Wergea en de projectgroep al 52.000 euro weten op te halen. Een prestatie 
om u tegen te zeggen! Vandaar dat we de jeugdsoos tijdens de BLOEIZONE FRYSLAN tour 
ook graag in het zonnetje willen zetten. Ze staan met IT STRIENZELL HÛS, een soort glazen 
huis, op Wopke Hoek en zullen gezonde versnaperingen verkopen, zodat ze de kas nog wat 
extra kunnen vullen. Ook zal de jeugdsoos de doortocht van de racers op 3 plekken met 
muziek met muziek op vrolijken.  
In het weekend van 18 tot en met 20 maart heeft de jeugdsoos weer een actie weekend en 
wordt IT STRIENZELL HÛS weer op WOPKE HOEK neergezet. Er kunnen plaatjes aangevraagd 
worden en er zullen tal van Wergeaster artiesten optreden. Komt het zien bij ‘ WERGEA 
keapet de soos’ en doneer een bedrag.  
 
       



We hopen van harte dat de jeugdsoos met hun HÛS tijdens de BLOEIZONE FRYSLAN tour de nodige 
aandacht krijgt. Want wat bloeit het daar al meer dan 50 jaar!

Margriet Groenwold,
Werkgroeplid BLOEIZONE WERGEA



Bijlage 1. Verenigingen, werkgroepen, politieke partijen, kerken, Stichtingen,  in Wergea ingedeeld 
volgens de hoofdthema’s van de BLOEIZONES ( andere indeling van de thema’s is mogelijk). 

Actief burgerschap
Buurtverenigingen
Dorpsblad Havensbank
Kulurele Kommisje Wergea
Merkekommisje
Perspektyf
Twa Tuorren comm.
De laatste Eer
Vrouwen van NU
InternetgroepWifi  Wergea 
Werkgroep Mienskip
Werkgroep Bloeizone
Werkgroep Swimplak Wergea
Duorsum Wergea
StichtingPopmagasthuis
Gebroeders van der Woude Stichting
Politieke partijen 
Kerken

Gezonde omgeving
Duurzaam Wergea
EHBO
Vogelwacht
WWS
Werkgroep biodiversiteit
Groencommissie
Boomgaardcommissie
Buitenfitness
Soos&Meer
Dorpskamer
Bijenhouders ( 3x)
Opruimploegen

Actief ontspannen
Bidler
Us Doarpshûs
UDI
Iepenloftspul Wergea
Iisklub De Wergeasterreed
Ismakologie
Jeugdsoos SZDRNZLL
Keatsvereninging
Klaverjasclub De Krakers
Fanfareorkest De Kriich
Nifelsolder 
Teatskommisje
Tennisvereniging
Tonielvereniging Halbersma
Voetbalvereniging Wergea
Volleybal UDI
Wergeaster darts kommisje
WWS
Wergea-ald-Wergea nij
Kafe
Bigband
Filmkafé Bagdad
Popkoor
Andere koren ( 3x)
Biljartvereniging  
Wergea 600

Muziekteater Ferknipt
Rommelmerke
Informele bands
Schildersles
Schutjassen
Tuinklup Vrouwen van NU
Bootcamp (via de Sportpleats)
Autoclub
Stekjes en plantenruil kast
Mini ruil bieb/kast (3x)
Dartclub

Gezonde mobiliteit
Loopgroep
Walk en talk
Duofiets
Yoga
Pilatus
UDI
Diverse informele zwemclubjes
Diverse informele wandelclubjes
Buitenfitness
Ismakologie

Gezond wonen
Werkgroep wonen
Werkgroep verkeer
Werkgroep biodiversiteit
Opruimploegen

Gezonde voeding 
Volkstuinvereniging



Bijlage 2 Bedrijven in Wergea
Bakker  
Vasco Dierenpension
Supermarkt
Administratie fiscaal advies
Slager
Loonadministratie
Bloemist
Kinderdagverblijf De Pastorie en Ine mien
Kapper
Peuteropvang Ukkepukkeplak
Pedicure (2x)
Basisschool de Twamaster
Nagelstylist
Handwerkmateriaal (2x)
Schoonheid salon
Fotografie
Osteopaat
De Fabriek
Sport masseur
Grandkafé Jan
Reiki
Pizzeria

Business coach
Bio kweekbakken
Psychologie, psychotherapie 
Roelofs catering
Reducept (virtuel bril)
Oan Tafel, luxe restaurant
Regiseur
Kafétaria (snack)
Gitaarles
Melkveebedrijf (9X)
Drumles
Paarden handel
Weima en van der Werf muziek
Wolhandel
Duo Klik
Decor/ evenementen bouwer
Geluidsman
Life style coach
Pottenbakker
Manege
Teken en Schilder les

Beeldhouwen
Rijschool (2x)
Uitvaart ondernemer
Compjoeter Service
Fietsen maker
Landbouw mechanisatie bedrijf (2x)
Atelier (2X)
B &B (/3X)
Jachtwerf en Chalet verhuur
Huisarts
Heftruck Service
Axtra voorzetapparatuur
Diervoeding
Benzinepomp en fourage handel
Folie reclame
Meubelmaker 
Jachtbetimmering
Bouwbedrijf(2x)
Klusbedrijf
Rethro interieurbouw
Huisschilder
Loodgieter 
Tegelzetter
Bouw advies

Technisch tekenaar
Vakgarage
Transport handelsonderneming
Mollenbestrijding
Hovenier
Boomchirurg

  

Bijlage 3 SZDRNZLL


