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Merke 2013, ’t batste wer foarby!  

In gedachten gaan we terug naar de eerste week van juni jongstleden, de 

week waarin wij vol enthousiasme en inspiratie begonnen aan de vierweekse 

periode in een farmhouse tussen Wergea en Warten. Voor het gevoel ontzet-

tend snel en na veel geklus, geklooi, opgeruim en gesnack waren deze vier we-

ken dan ook al voorbij gevlogen. Er was geen wolkje aan de helblauwe lucht, 

wij waren klaar voor de Wergeaster Merke! Voor vele kommisjeleden de meest 

speciale merkedag: de merkeopening op donderdag!  

Nog napeinzend over en met nog kloppend hoofd, werd de allerlaatste schilders

/schrijvershand gelegd aan de batsauto. Ter beloning voor deze inspanning en 

ter voorbereiding op de opening van de merke snelden wij naar Wergea, waar 

Hessel en Corrie een heerlijke lunch gereed hadden staan. Nadat de spijzen 

waren verorberd, kon de batsauto zijn weg richting merke gaan berijden.  

De elektromotoren werden in alle stilte gestart en wij namen afscheid van onze 

trouwe merkevriend Bauke Hoogterp. De opening van de merke ging al vroeg 

van start. Dit gaf ons de gelegenheid om bij vele geïnteresseerden een stop te 

maken zodat zij ons pronkstuk konden bewonderen en tegelijkertijd om tegen 

de hitte hier en daar een koud flesje drinken te bemachtigen. Het ritje verliep 

voorspoedig, wij parkeerden dus zonder ergens tegen aangebatst te zijn onze 

mobiel bij merkemem Anneke Wijbrandi, die voor ons een dampende, fijne 

maaltijd gestampt zou hebben. Nadat de maagjes vlak volgedrukt waren ver-

volgde de kommisje zijn weg om de 50+ avond in te luiden. Just in time -dat 

wil zeggen klokslag 19.00 -kon het vissenfestijn aan de Kleine Buren losbar-

sten. Dit gebeurde dan ook. Het lijkt er op dat 50+ Wergea in training is ge-

weest. De ene na de andere gladjanus werd uit het water getrokken! Na een 

spannende strijd en een snoepje of sigaret werd het tijd om de avond voort te 

zetten in de blauw-witte tent.  

Hier aangekomen bleek het lachen, klieren, brullen met Teake van der Meer. 

Menig 50-plusser greep deze laatste kans aan om rasentertainer Teake in le-

vende lijve in Wergea op te zien treden. Van Teake naar Bruno, naar Wytse, 

naar Teake en weer terug naar Bruno die er bij zijn laatste set (net als de 

aanwezige 50-plussers) maar geen einde aan leek te willen maken! Toen de 

troubadour zijn laatste zangkje ten gehore had gebracht en de uitzinnige me-

nigte de tent had verlaten, was deze eerste merkeavond dan toch echt voor-

bij.  

De prijzen van de viswedstrijd zijn toegekend aan:  

Dames Heren  

1e prijs: Mevr. Gerrie Woudman 26 cm  1e prijs: Dhr. Johannes Sinnema 77 cm  

2e prijs: Mevr. Mannie de Boer 19,5 cm  2e prijs: Dhr. Abe Kooistra 67,5 cm  

3e prijs: Mevr. Ella ’t Gilde 18 cm   3e prijs: Dhr. Gerard Sinnema 39 cm  

 Eltse frou is wolkom  

20 jier teatsen  

Oant it wetter wint  

Glory mole co-piloot  

29 septimber puzelje 

Rats, kuch en bonen  

It dak fan de Bidler der 

wer of  





 

  Op vrijdagochtend met een droge mond door het lachen om de tevens droge grapjes van Teake en een nog 
kloppend hoofd door waarschijnlijk het gebeuk van troubadour Rummler op zijn gitaar, gingen wij al vroeg richting 
de familie Braams. Hier werd druk gekeuveld over wel en niet gebeurde taferelen van de avond ervoor. Een tafel vol 
lekkernijen als koffie, broodjes en gebak werden burgemeester gemaakt, waarna de kommisje weer optimaal kon 
functioneren tijdens de opbouw van de GBR. 
De spectaculariteit van de race neemt ieder jaar toe en wij meenden natuurlijk ook nu weer het vorige jaar te 
moeten overtreffen. Dit deden we dus. Toen wij bij wijze van proef zelf de nus achter de A hadden gezet, het bad 
droog hadden weten over te komen, het luchtkussen hadden bedwongen en de puzzel hadden gelegd, hesen wij de 
Dikke Dame in top, waarna we even onder haar rokje tuurden. Onze merkevriendin keek wellicht hierdoor een 
beetje zwart toen ze boven Wergea hing, maar dit kon ons niet schelen, de GBR ging los. 
 
Nadat de 25-meter-hoog-hangende bel voor het laatst was geluid, hadden wij de volgende winnaars op papier:  
 
1e prijs: Oan ‘t wetter 
2e prijs: Foudering 
3e prijs: Lytse Buorren 
 
Op zaterdagochtend mochten wij ons met kloppend hoofd - naar alle gedachten door de zorgen betreffende het 
opruimen van de GBR in combinatie met de aanvangstijd van de kindermiddag - melden bij de familie Kooistra in 
Warstiens. 
Abe had met zoonlief Wytse een tafel vol gezet met heerlijk helder frisdrank, koffie en ander lekkers. Nadat we ons 
hier flink op hadden uitgeleefd, konden we ons opmaken voor de kindermiddag. Terug van slechts een paar jaar 
weggeweest, stond goochelaar Minze Dijksma klaar om de Wergeaster jeugd en de merkekommisje van de ene 
verbazing in de andere te laten vallen. De kids genoten met volle teugen. Bij het leegstromen van de behoorlijk 
volle tent een ijsje in de hand, even hobbelen en onze oppastaak zat er weer op. Nu konden wij ook een rondje over 
het merketerrein maken. De richt-knal, opdruk-zweef, hobbel-grijp-pluim, hap-slok-weg en de zwets-zweer 
technieken werden op de proef gesteld, we hadden de grootste pret. Het werd tijd om de inwendige mens tevreden 
te stellen, dus wij gingen vol gas, hier en daar een liedje zingend, op naar de familie Sinnema. Na een 
voortreffelijke maaltijd en het maaien van de tuin van de Sinnema’s begaven wij ons richting passantensteiger. Al 
hier aangekomen lag te midden, voor zeker €100.000 aan nautisch materieel, en 20 pax van de ‘Kommisje West’ 
een bijzonder tof spelletje opgesteld. Na een spannende uitputtingsslag bleek ook dit jaar weer dat de kommisje 
oppermachtig is bij de spelen in en om het water. 
 
De prijzen gingen naar: 
 
1e prijs: Robbie de Lange en Nynke Schoustra 
2e prijs: Jelmer Boermans en Marin Pijl 
3e prijs: Ype Kerkstra en Sybrich Annema 
 
Net als ieder jaar werd de zaterdag van de merke gevolgd door de meest relaxte merkedag voor de merkekommisj: 
de vrije, en dit jaar fantastisch zonnige zondag.. joepiiieeee!  
Alleen dat kloppende hoofd weer, het zou wel door de zon komen… 
Wij besloten met dit heerlijke weertje een stukje te gaan touren in onze cabriolet-batsauto. Luid sirenerend batsten 
wij ons een weg door het in merkesferen gehulde Wergea, waarna we een kijkje namen bij de 1e klas kaatspartij op 
het sportveld. De kommisje sloeg er steil van achterover hoe spannend de partij was. En ach, nu we toch achterover 
in dat gras lagen, konden we - de kaatspartij scherp in het oog houdend - ook wel een klein biertje nuttigen. Het 
was tenslotte merke. Na al dit sportieve geweld werd het tijd voor een feestje. Nu wilde het toeval dat er nét deze 
middag, centraal in Wergea een langgerekt, kleintje matinee plaatsvond. 
We namen een kijkje, waarschijnlijk net als u, en we vermaakten ons opperbest, zoals u ook deed? Nadat de vlinder 
weg gefladderd was en de suskes uitgezwaaid waren keerden we huiswaarts, het feestje was tenslotte afgelopen. 
 
Op merkemaandag moesten wij als vanouds - met kloppend hoofd - vroeg uit de pek met veren. Deze pek moest 
eerst nog van de huid geschrobd, waarna wij als een heuse Lord gekleed, om 07.30 aanwezig werden geacht bij de 
kroeg. 
Natuurlijk geen probleem voor een dynamische, van discipline bolstaande merkekommisje. Maar ook de leden van 
het korps, tractorpiloot ‘Glory Mole’, copiloot ‘A3 42km’ en fotograaf ‘Flitsende Hette’ waren weer keurig paraat, 
zodat na een verkwikkend glas melk de morningcall van start kon gaan. Na deze wandeling achter een rijdende, 
melodieuze wekker stonden er voor het hele gezelschap bij de familie De Lange de nodige, smakelijke hapjes en 
drankjes klaar. Hierdoor kwam de kommisje weer op krachten en kon er gestart worden met de opbouw van de 
spelen die deze middag plaats zouden vinden. Terwijl de spelen buiten de tent in opbouw waren, werd er in de tent 
al fel gestreden bij het gooien op de meest stijve vrouw die aanwezig was op het matinee. 
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Na het slikken van de nodige ballen, benoemde de Dikke Dame met volle mond de volgende deelnemers tot 
winnaar: 
 
Dames: Heren: 
1e prijs: Anneke Fridsma 1e prijs: Maarten Scholtanus  
2e prijs: Sjoukje Sinnema 2e prijs: Jelmer Boermans 
3e prijs: Rinie Boermans 3e prijs: Sjirk de Groot 
 
Zoals de meesten van u inmiddels weten konden de Wiko’s dit jaar niet komen door omstandigheden omtrent de 
gezondheid van Kobus. Vandaar ook de mega-kaart die linksvoor in de feesttent te vinden was. Menig 
matineebezoeker heeft er iets op geschreven, onze dank hiervoor! Kobus heeft de kaart inmiddels ontvangen en 
hij vond het een erg mooi gebaar. 
Dit matinee dus Rintje Kas + Orkest die er gelukkig ook een spetterend feest van wisten te maken. Na de voetjes 
behoorlijk van de vloer te hebben gehad, na een flink stuk roeien en na het pogen om onze enorme dorst te 
lessen, werd het tijd om een lekkere hap te gaan eten in de kroeg. Nadat dit laatste merkemaal opgeknaagd was 
konden de spelen van start gaan. 
De nog Dikkere Dame was in trek en menig overmoedig matineebezoeker zou wel even laten zien hoe goed het 
evenwicht nog te behouden viel bij de ‘Balansdag’. 
 
Bij de Dikke Dame XXl bleken de meest gatsjetûke matineegangers: 
 
Dames: no score! Heren: 
 1e prijs: Edwin Braams 
 2e prijs: Catherinus Wijbrandi 
 3e prijs: Bauke Wijbrandi 
 
50+ Wergea had na het matinee wel zin om op een ‘Stokâlde’ manier te ‘Rolleboljen’. 
 
De winnaars die uit deze twee spelen voortvloeiden zijn: 
50+ Dames: 50+ Heren: 
1e prijs: Mevr. A. de Vries 1e prijs Dhr. G. de Wolff 
2e prijs: Mevr. R. de Boer 2e prijs Dhr. A. Kooistra  
3e prijs: Mevr. I. v/d Meer 3e prijs Dhr. S. de Boer 
 
Dan nog de winnaars van de onderstaande prijsvraag: 

Yn hokker Dútske Winkel moat Pythagoras wêze om de merke te finen? 
 

1e prijs: Marit Engwerda  
Antwoord: de Wopkeshoek 
 
Met hierbij de uitleg: 
Als u de prijsvraag vertaalt naar het Nederlands komt u op:  
In welke Duitse Winkel moet Pythagoras zijn om de merke te vinden? 
Nu ging het om een Duitse Winkel en als u ‘Duitse Winkel’ vertaalt naar het Nederlands dan wordt dit ‘hoek’. 
Dus, in welke hoek moet Pythagoras, (of iemand anders) zijn om de merke te vinden? Juist, de Wopkeshoek! 
Want dit is de enige plek waar de merke plaatsvindt! 
 
En de originaliteitprijs gaat naar:  
2e prijs: Sietske de Boer 
 
Al met al een zeer geslaagde merke 2013, tot volgend jaar! 
 
Megadoei en XXX van de merkekommisje, 
 
Daam Bruinsma 
Robbie de Lange 
Wytse Kooistra 
Wietse Wijbrandi 
Bas Stienstra 
Dennis Pijl 
Auke Stuiver 
Wietze de Vries 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
 
Voor foto’s en andere informatie bezoek onze website: www.merkekommisje.com 
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“De laatste eer” verzorgt voor leden de uitvaart zoals ze dat zelf wensen. 

 

Dit zonder winstoogmerk. 
 

Daarvoor heeft de vereniging een aantal vertrouwde personen in dienst 

 

die onze leden kunnen bijstaan om een persoonlijke uitvaart te regelen. 

 

Als lid kunt u tegen een vrij lage contributie een beroep doen op: 
 

De bode van onze vereniging en 

 

aflegsters en dragers uit eigen dorp. 

 

Vanaf 18 jaar dient men zelfstandig lid te zijn. 
 

Een lidmaatschap bij de vereniging is geen uitvaartverzekering. 

 

Voor inlichtingen betreffende deze aangelegenheden kunt 

 

u vrijblijvend contact opnemen met: 
 

De secretaresse van de vereniging 

 

Mevr. I. Hoogwater, De Skuorre 11, 9005RR Wergea, tel: 058–2552437 

 

De bode van onze vereniging is 
 

Dhr. T. Bijlsma, Easterein 3, 9263 PA Garyp, tel: 0511-521336 

 



 

Ljouwert, in stêd mei 
gefaren en ferliedings 

Noch in lyts heal jier en wy komme by Ljouwert. No is 
dêr net folle op tsjin. Oars hie Ljouwert oer sa’n 20/30 
jier ommers wol by ús kommen. En dan hiene wy 
likegoed ien gemeente wurden. 

Yn sa’n grutte stêd, mear as 100.000 ynwenners dan, 
tilt it fansels op fan nocht en wille. Mar ek frjemde 
ûnderfinings kinne jo dêr belibje. Understeande 
ferhaaltsjes, wêrfan it earste fiksje is en it twadde 
wier bard, yllustrearje it ferskaat oan ferdivedaasje yn 
de Fryske haadstêd.  
 
Praktykles 
 
Meikoarten soe hy 22 jier wurde. Hy wenne noch by 
heit en mem yn ‘e hûs, wat him och sa foldie. 
Bynammen op it mêd fan bûsjild kaam him dit net fan 
ûnpas, it barren lei him no ienris better as it útjaan. 
Oerdei wurke hy by in leanbedriuw, jûns seach hy 
meastal tillevysje of pielde wat mei âlde brommers 
om. Allinne woansdei-te-jûns giene de 
ferklaaiersklean oan, dan wachte him de bibelclub 
‘Onderhoud de Schriften’. Sa’n foech 20 man giene 
dan te set oer it Alde Testamint, wêryn kening David 
mei syn beide favorite froulje Abigail en Batseba, de 
readhierrige frou fan kening Achab, Jezebel, en de 
ûndergong fan Sodom en Gomorra wiidweidich 
besprutsen waarden. Wa’t dat woe, koe nei ôfrin noch 
efkes sjoele of in pilske drinke oan ‘e taap. Want ‘Ons 
Lokaal’ hie sûnt koart in ‘Verlof A’ fergunning. 
 
Hy fûn it moaie jûnen, mar it bleau teory fansels. Hy 
soe de praktyk ek wolris meimeitsje wolle.  
 
Sa as gewoanwei stapte hy de wike dêrop om 7 oere 
jûns de doar út. Mar hy gie net linksôf nei ‘Ons 
Lokaal’, mar rjochtsôf nei de halte fan de Ljouwerter 
bus. In lyts healoere en hy wie yn de stêd. Hy seach 
earst wat ûnwennich om him hinne, mar trêde doe 
mei wisse stappen nei de wyk wêr’t, sa’t men sei, de 
horizontale leafde bedreaun waard. En dêr wie it al 
sa: in frommis efter in behindich rút noege him 
alderfreonlikst út om yn te kommen, wat hy fuort en 
daliks die. It taryf foel him wol wat ôf, mar hawar, 
wa’t oer de hûn kaam, kaam ek oer de sturt. En oars 
hie hy ommers in reis om ‘e nocht makke. Doe’t ien 
en oar beslikke wie en de jongkeardel ôfrekkenje soe, 
sei it frommis ynienen: ‘Jou binne seker in v.d.G. út 
H.?’ Ferheard andere de jonge: ‘Ja, mar yn 
fredesnaam, hoe wite jo dat?’ It frommis sei 
glimkjend: ‘Ik hat it daliks in ‘e gaten. Jou hewwe 
deselde kalme, evenredige slach as jou ouwe hear’. 
Yn ‘e bus werom nei H. besleat v.d. G. dat hy him 
tenei mar by de teory hâlde soe.  
 
(Dizze anekdoate bin ik gâns jierren ferlyn ris tsjin 
kommen. Yn in koart ferhaal fan Rink van der Velde? 
Ik wyt it net mear, ik koe it ek nearne mear fine. 
Dêrom ha ik it mar wat frij bewurke).  

                            
 
 

Foar it gerjocht 
 
Hiel, hiel lang ferlyn, de measte bisten koene noch 
prate, stie der alle wiken op de freedmerke te 
Ljouwert in keapman dy’t gâns rûkersguod yn ‘e 
hannel hie. Parfums, klonje, okselferstowers, wat al 
net. It mocht perfoarst gjin sinterske negoasje hite, 
dêr wiene kar en foarrie te grut foar. Op in freed krige 
de keapman besite fan in man dy’t him legitimearre 
as immen fan de Keuringdienst van Waren. It wie in 
rûtine ûndersyk, sei dizze, mar hy moast al in stik of 
wat meunsters hawwe fan it útstalde guod. De útslach 
soe hy dan mei in wike as wat yn ‘e mjitte sjen kinne. 

Trije wike letter kaam der in strange brief fan de 
Keuringsdienst: de meunsters wiisden út dat der te 
min kwaliteit yn de oanbeane waar siet. Hy waard mei 
klam fersocht om oare wike freed op de sitting fan de 
Economyske Plysjerjochter yn Harns te ferskinen, en 
wol om 3 oere middeis. Wêr’t in oar faaks beskamsum 
it brief weimoffelje soe, gie de keapman fuort en 
daliks nei syn stamkroech en lies de ynhâld mei lûde 
stim foar, middenmank syn withoe folle fans. ‘Wy 
gaan met, wy gaan met’ rôpen se yn koar. En se 
hâlden wurd. De wike dêrop sammele in bûnt selskip 
fan keaplju, marskramers en oare sympatisanten him 
yn boppeneamde kroech, en gie dêrnei yn in lange 
sliert nei it spoar fan Harns. It arrondissements gebou 
waard al ridlike gau fûn, yn de grutte hal wie no it 
wachtsjen oan’t de saak fan de keapman oan bar wie. 
En dêr wie it al safier. De grutte, iken doar gie iepen 
en de griffier rôp: ‘De zaak T. Naar de rechtzaal’. Mar 
net allinne T., ek syn hiele oanhang gie mei. Doe’t 
eltsenien dan lang om let siet, sei de rjochter, in 
strange man sa te sjen: ‘Wil de gedaagde T. opstaan?’ 
De keapman foldie oan dit fersyk. ‘Als ik uw dossier 
zo eens bekijk’ ferfette de magistraat, ‘rijst bij mij de 
vraag: hebt u wellicht een probleem met alcohol?’ T. 
wie gau beret. ‘Edelachtbare, u hoeft zich over mij 
echt geen zorgen te maken. Ik lust alles wel’.  

Fjoerread bûgde de rjochter him oer it dossier fan T. 
Net fan lulkens, mar fan ’t gnizen. Nei in minút as wat 
koe hy mei muoite útbringe: ‘Ik spreek de gedaagde 
vrij van voornoemd delict’. 

Yn triomf waard de wêromreis nei Ljouwert 
ûndernommen, de stamkroech soe in bêsten ha oan 
de útspraak fan de rjochter. Bynammen T. hie in jûn 
nei syn hert. Hy mocht ommers alles wol. 

 Wiebe Sinnema  
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Bidlerpraat 
 
Na een lange warme zomer komen de “indooractiviteiten” weer langzaam op gang. De “vaste” gebruikers 
hebben hun agenda ’s weer gereed en zorgen weer voor voldoende vermaak voor iedereen. Houd goed de 
Doarpsagenda, het aankondigingenbord aan de Bidler en andere diverse media in de gaten. 
 
Voor de mensen die aan de hand van “onze” haan de windrichting willen weten, moeten we tijdelijk door 
verwijzen naar de haan van de Rooms – Katholieke toren, daar de Bidlerhaan tijdelijk zijn stek heeft verlaten.  
Welnu hoor ik u denken: is de haan zijn eenzame leven daar op grote hoogte zat en heeft hij gekozen voor een 
leven tussen de kippetjes? Dit is echter niet het geval, want na de blikseminslag tijdens een enorme 
onweersbui vorig jaar, die velen zich nog wel herinneren, is de haan redelijk zwaar beschadigd. Hij stond als 
het ware nog op 1 poot en zoals in Wergea redelijk tot zeer gebruikelijk is: “op ien poat kin je net rinne”. Maar 
ook vanwege de veiligheid is het noodzakelijk de haan en zijn verankering te herstellen, zodat we weer met 
een gerust hart kunnen kijken hoe de wind waait en we ons bij een wind met bovenmodale windkracht geen 
zorgen hoeven te maken aan welke kant van de toren de haan zal landen! 
Dus zeer binnenkort zal de hij weer samen met zijn Rooms – Katholieke broeder gezamenlijk de velden en 
wegen in Wergea en verre omstreken overzien.  
Ook moest de bliksemafleiding grondig worden hersteld.  
Maar ook dichter bij de grond zijn er al veel klussen geklaard of staan nog “op de rol” om aangepakt te worden.  
Het meest in het oog springend was natuurlijk de verzakte kerkhofsmuur bij de ingang. Deze is door SP weer 
dusdanig hersteld zodat het er weer strak uitziet en we er weer veilig langs kunnen. 
Daarnaast zijn er verregaande plannen om de ramen te vernieuwen, omdat de staat van de huidige ramen 
slecht genoemd kan worden. Door de slechte staat verdwijnt er in de winter veel warmte naar buiten. Maar ook 
het geluid wat buiten te horen is kan worden gereduceerd.  
Dit, samen met nog vele onderhoudsklussen kost veel geld, daarom zijn we blij met de mensen die “ons” op 
welke wijze ondersteunen, waaronder een groot aantal Wergeasters die donateur zijn van de Bidler. Omdat het 
al vele jaren geleden is dat we een wervingsactie hadden, zijn we voornemens om in oktober of november 
weer bij de deuren langs te gaan voor nieuwe donateurs. Wij hopen op de steun van u, zodat u allen nog zeer 
lange tijd gebruik kunt maken van Multifunctioneel centrum De Bidler! 
 
Mathijs Mud 

Grootste collecte ooit blijft nodig 
 
KWF start collecteweek op 2 september 2013 
 
Op maandag 2 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start.  In deze week staan 
100.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van 
levensbelang is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld 
er is voor onderzoek en meer genezing. 
  

Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven 

kanker, per jaar ruim 91 duizend mensen. Er sterven jaarlijks bijna 42 duizend mensen als gevolg van 

kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in Nederland. 

 

Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het 

mooi zijn als deze droom uitkomt. We doen er alles aan dit waar te maken. Wereldwijd werken 

wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. We kunnen 

kanker onder controle brengen. Wij willen niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te 

vaak aan overlijden. Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor 

kankerpatiënten. Sta daarom vandaag nog op en help mee in de strijd tegen kanker . 

 
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 2 t/ m 7 september weer bij u aan de 
deur. Elke collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe 
logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan 
een gift overmaken op Rabobank 333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. BIC code: RABONL2U, t.n.v. 
KWF Kankerbestrijding te Amsterdam. 
 
Namens de afdeling Wergea, 
Maria de Geest en Gé Strampel 
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Ut ‘e panne fan ….Sybren v.d. Vlugt 
 

Rats 
 
“Ite we hjoed rats mem?” “Ja, dat ha we yn wiken net 
hân”. 
Ik hie ús mem al dwaande sjoen mei it skilen en 
fynsnijen fan de grouwe koalraap. Wy neamden by ús 
thús it pôt-iten ( stamppot) rats, as it makke wie fan 
jirpels en koalraap. Oars wie it gewoan 
boerekoalstamppot, pôt-iten fan sipels en woartels of 
bygelyks soerkoalstamppot. 
Wie dit wurd rats allinne by ús yn gebrûk? Miskien 
wol, want it wurd rats yn de betsjutting fan iten, stiet 
net iens yn myn Frysk wurdboek. 
It wurd rats wol yn ‘e betsjutting fan: Yn ‘e rats sitte 
(bang wêze). 
Dat is grif in oare rats, want om no de kont te brânen 
yn in panne fol rats, dêr moat je ek net oan tinke. 
Dan soe ik noch leaver mei it gat yn ‘e bûter falle. 
Hoewol beide kearen is ’t wol in gegriem fansels. 
Yn myn Nederlânsk wurdboek stiet it wurd rats wol yn 
‘e betsjutting fan iten. Wy brûkten thús dus in 
Hollânsk wurd, sunder dat wy it wisten. 
We hiene it wol witte kinnen, want it ferske yn nov. 
1939 foar it earst troch Lou Bandy songen, wie ús 
mar al te bekend. 
“Rats, kuch en bonen, dat is het soldatendiner. Rats, 
kuch en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vree 
is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand, 
Hollandse soldaten leven voor het Vaderland”. 
 
De rats smakket ús noch altyd tige skoan. Op in stuit 
krigen wy krekt as earder by ús thús der ek in soere 
hjerring by. Hearlik!!! 
No wol ’t my wol oan dat yn Wergea dy kombinaasje 
net faak foarkaam en foarkomt. 
Wa betinkt soks ek? De measten sil ’t wol oangrize. 
Tjerkjan hoecht gjin ekstra soere hjerringen yn te 
slaan as hy woansdeis nei Wergea giet. In oare fisk, 
in spekbokking, kin hiel goed by in stamppot fan 
boerekoal. 
Yn ‘e twadde wrâldkriich makke men yn ‘e 
“gaarkeukens”, ek yn dy fan Wergea, wyks in pear 
kear pôt-iten fan koalrapen en jirpels. Wûnder boppe 
wûnder wiene dy hast altyd noch te besetten. Freegje 
fansels net hoe! It iten waard klear makke yn ‘e Frico-
fabryk en de doarpen Warten, Eagum, Idaard, 
Reduzum en Friens krigen it iten hjir ek wei. 
Bekend is dat der fjouwer kear wyks stamppotten 
klear makke waard, ien kear wie der sop en twa kear 
wie ’t brij. 
De gaarkeuken fan Grou brûkte om rats te meitsjen 
27000 kilo rapen. Gauris ha ik mei in pantsje yn ‘e rij 
stien om rats op te heljen. De stifting Wergea Ald- 
Wergea Nij hat noch in bonkaart fan de famylje Sikke 
Kooistra yn harren besit. In bonkaart dy’t spesjaal 
foar de gaarkeuken fan Wergea brûkt wurde koe. Wy 
slute dit stikje ôf mei te sizzen dat immen dy’t mear 
witte wol oer de gaarkeuken yn Wergea terjochte kin 
yn it boekje “Wergea yn besetterstiid” en dan it 
haadstik “In krappe tiid” 
 
 
 
 
 

Doe’t it 25 jier lyn wie, dat we wer frij wiene( 1970) 
hiene wy yn skoalle betocht om in speurtocht troch 
Wergea te meitsjen. Underweis waarden de skoalbern 
konfrontearre mei foarfallen út ‘e twadde wrâldkriich. 
Ik sil in pear neame: Albert Etsje siet op ‘e Lytse 
Buorren efter har spinnewiel te spinnen. Sikke Jikke 
besocht troch goed te skodzjen de reamme yn de 
flesse ta bûter te meitsjen. By Romke v.d. Wal yn ‘e 
pleats moast de ûnderdûker opsocht wurde. It wie in 
tige slagge tocht. Sels stie ik by de Frico, dêr ’t se 
moarns wer raapstamppot makke hiene. De bern 
krigen allegearre in pear leppelfol om op te iten. 
Jonkhear S. kaam krekt as in bulte oare heiten en 
memmen ek lâns en krige ek syn part. Doe’t hy seach 
wat der op syn boardsje lei, sei hy: “Dat is geen 
vreten” Hy smiet it op ‘e tafel werom. Ik hie de man 
wol wat dwaan wollen. Temidden fan de bern joech hy 
in demonstraasje fan ûnfatsoenlikheid. Grif hat de 
Jonkhear earder net yn ‘e rij stien om rats, dêr wie 
grif better iten op tafel. Mar dan noch!! 
 
Anekdoate: Doe’t de bûterdirekteur seach dat de 
readekoal al gêstich wie ( gisten) en it personiel yn de 
gaarkeuken sei: “Dit spul kin wol fuort” wie syn 
andert: “Gjin sprake fan, it kin noch bêst en oars mar 
in dei in ‘e skiterij” Gjin klachten dy wyks!! 
 
Dit wie in stikje oer rats mei in soere hjerring. Wy ite 
it noch altyd mei smaak sa no en dan. Faaks sizze 
guon fan jimme no ek : “Dat is geen vreten” 
 
 
  

Oan Wergea 
 
Op de merke wêr ’t ik mei De Wiko’s it langst 
efter elkoar spile ha, moast ik dit jier ferstek gean 
litte. 
 
Mar mei my giet it nei de chemokuren en de 
bestralingen no de goede kant út, dat wol sizze 
dat it no wachtsjen is op in operaasje yn 
septimber. 
 
Mar in pear dagen nei jimme matinée, komme hjir 
twa jonges fan de Merke Kommisje mei in 
geweldige útstalling fan nammen en ferhaaltsjes 
e.d. wêr ’t ik echt emosjoneel fan waard en de 
triennen net hâlde koe. 
 
Wergea, ik sil se allegearre lêze om sa it idee te 
krijen dat ik toch noch op it matinée wie yn 
Wergea. 
 
Ik kin allinne jim tige, tige betankje hjirfoar en wit 
dat Wergea in plak yn myn hert hat. 
 
It giet jim goed. 
 
Kobus 
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info@bloembinderijwobbes.nl 

 
 



 

  
Lâns dizze wei wolle wy alle Wergeasters betankje dy’t ús 
tidens myn sykte in kaart stjoerden mei bemoedigjende 
wurden der op. 
 
It hat ús tige goed dien. 
 
Antsje en Sybren van der Vlugt 

 

De spierweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds – in actie 
tegen spierziekten  

De tweede week van september is door het 
Prinses Beatrix Spierfonds uitgeroepen tot 
spierweek. De week dat heel Nederland in 
actie komt tegen spierziekten! Zo gaan ruim 
31.000 vrijwilligers van 8 t/m 14 september 
langs de deuren en starten mensen een actie 
om geld in te zamelen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 
 
De spierweek is één van de belangrijkste 
weken in het jaar voor mensen met een 
spierziekte. Steun het Prinses Beatrix 
Spierfonds en geef aan de collectant, 
actievoerder of maak een bijdrage over via 
giro 969! Kijk voor meer informatie op 
prinsesbeatrixspierfonds.nl. 

Handicap. Nl dankt alle gulle gevers in 
nederland! 
 
In de week van 16 t/m 22 juni hield Handicap.nl haar 
jaarlijkse collecte voor mensen met een handicap en/of 
chronische ziekte in Nederland. 
De opbrengst van de collecte in Warten, Wergea, Warstiens 
was 853.08 euro. 
Handicap. nl dankt alle gulle gevers en in het bijzonder de 
15.000 collectanten die een paar uur van hun tijd hebben 
gegeven om zich in te zetten voor mensen met een handicap. 
Wij kunnen niet zonder u! 
 
Handicap.nl/www. ango.nl 

Op maandag 23 september a.s. begint het knutselen weer voor jongens en meisjes van 9 t/m 13 jaar. 
 
Wanneer je vóór 1 januari 2014, 9 jaar wordt, mag je ook nog meedoen! 
 
De lestijden zijn maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag-, 
en vrijdag-avond van 18.30 – 20.00 uur, en maandag-, 
dinsdagmiddag van 15.45 – 17.15 uur. 
 
De kosten bedragen € 17,50 per kind per seizoen, dit is van oktober t/m maart 
(ongeveer 25 lessen van anderhalf uur). Op de eerste les krijg je een briefje 
mee waarop staat hoe het geld overgemaakt kan worden. 
 
Je kunt je opgeven op 
maandagmiddag 9 september van 15.30 – 16.15 uur in het Dorpshuis. 
Bedenk van tevoren alvast op welke avond of middag je kunt komen + nog een reserve-avond of –middag. 
Heb je je maandag 9 september niet kunnen opgeven, dan kan dit daarna nog bij Zwanette Krist op 
telefoonnummer 255 33 70. 
 
Het bestuur “Op ‘e Nifelsouder” 

 

SZDRNZLL 
Op it stuit sitte wy midden yn de ferbouwing, it nije poadium leit der al yn en ek 
sjit de nije lambrisearing al aardich op.  Wannear kinne jimme de nije soos 
bewûnderje? Tidene it iepeningswykein op 27, 28 en 29 septimber. Dit hiele 
wykein sil der live muzyk yn de soos oanwêzich wêze. 
 
Mei de start fan it nije seizoen krije wy ek in nije priis foar de muntsjes. Foar 15 
euro 10 munten, noch hieltyd net djoer! 
 
In oare wichtige datum dit seizoen is 30 novimber, dan spilet Vangrail it dak fan 
de Bidler der wer of! Hâld foar de kaartferkeap de site en de havensbank goed 
yn e gaten. 
 
Yn it lêste stukje fan ús waard Wietske Velde al tank sein foar har ynset, yn dit 
stikje wolle wy graach Jildou bedanke foar har ynset fan de ôfrûne jierren. 
Jildou, bedankt! 
 
Lekkaah! 
It bestjoer!  

 

De stâl is klear! 
  
Op freed 13 septimber 2013  
fan 10.00 oant 16.00 oere 
hâlde wy in  
  
         IEPEN DEI 
  
eltsenien is wolkom. 
  
Jan-Teade en Lydia 
JillesJan en Tiemen 
MTS Kooistra-Langhout 
Eagum 
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Afdeling Warten – Wergea 
 
Elke vrouw is welkom!! 
 
Vrouwen van Nu is een vereniging die de 
leefomgeving wil versterken met de kracht van 
vrouwen. Elke vrouw is welkom. Met ruim 45.000 
leden georganiseerd in circa 525 afdelingen zijn we de 
grootste vereniging voor vrouwen in Nederland. Ons 
uitgebreide ledenbestand en netwerk stellen  
ons in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken 
die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt.  
 
Wij spreken ons uit en hebben plezier!!! 
 
We hebben oog voor elkaar . Spreken ons uit. 
Inspireren elkaar op bijeenkomsten, reizen en 
excursies. We leren tijdens cursussen en workshops 
en hebben bovenal veel plezier! 
Wilt u ook profiteren van onze krachtige verenigingen, 
wordt dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop u 
zicht kunt aansluiten.  
Op onze website vindt u informatie over het 
lidmaatschap: www.vrouwenvannu.nl 
 
U kunt natuurlijk ook voor informatie bij onze 
plaatselijke afdeling terecht bij: 
Maria de Geest (058-2552840), Rinske Santema 
(058-2552123), Beitske Boekema (058-2552081) óf 
om een keer als gast op de ledenavond komen.  
 

 
Vrijdag 20 september burendag 
 
Burendag, leuk! Maar wat is het? Laten we eens 
kijken wat de site www.burendag.nl ervan zegt: 
“Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je 
samen viert met je buren en de buurt in het vierde 
weekend van september. Het is een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de buurt”. Wel nu, vanuit 
het Doarphûs bestuur leek het ons heel leuk om dat 
hier in Wergea ook te doen. Onze burendag bestaat 
uit twee onderdelen: 
 
‘s middags 13.30 tot 16.30 
Een flink aantal vrijwilligers (tenminste dat hopen 
we!) verzamelt zich bij het Doarpshûs om daar met 
elkaar klusjes te doen, zoals tuinieren, ramen lappen, 
misschien wat lichte verfwerkzaamheden, enz. Je 
hoeft je niet op te geven, kom maar gewoon langs.  
 
‘s avonds 19.30 tot 22.00 
De koffie staat klaar en dan eerst uiteraard even ah’s 
en oh’s over wat er ’s middags is neergezet. Het hele 
dorp is hierbij uiteraard van harte welkom, niet alleen 
de klussers. 
 
 

Daarna wordt iets over de plannen voor het 
Wergeaster filmhûs verteld, dat vanaf komend najaar 
regelmatig films zal vertonen en waarvan deze avond 
ook de naam zal worden onthuld. 
En daarna alvast een Sneak Preview zoals dat 
tegenwoordig heet, waarin een aantal korte films is 
opgenomen, die zeer de moeite waard zijn. En daarna 
wellicht nog even napraten? 
 
We hopen jullie te zien! 
Doarphûs bestuur en wurkgroep filmhûs 

 
Bêste minsken, 
 
Ik stjoer jimme dizze kear gjin column mar ‘Liefde 
aan zee’. De Song dy`t in wichtige rol spilet yn myn 
roman: “Melodie van een eiland’ dy`t ein septimber 
útkomt.  
 
De column fan`t jier woe ik interactyf meitsje: wa`t 
graach myn miening ha wol oer it sportbarren kin mij 
dat witte litte op: jakooi@hetnet.nl 
 
LEAFDE  OAN  SÉ 
It baarnt yn myn hert 
En wat weaget myn bloed 
Ja dyn leafde de brâning 
Dyn eagen eb en floed. 
It sûst yn myn liif 
Linich bûgjend as reid 
Sjoch ús hannen it sykjen 
Dyn stim dy’t tsjin mij seit... 
 
Springe no oerémus yn de weagen op it strân 
Sjogge nei de spoaren, ús libben yn it sân. 
Kobben roppe, wolken boartsje, fiele harren frij 
Sinnestrielen leafde ik hâld fan dy. 
 
It baarnt yn myn hert 
En wat weaget myn bloed 
Ja dyn leafde de brâning 
Dyn eagen eb en floed. 
It sûst yn myn liif 
Linich bûgjend as reid 
Sjoch ús hannen it sykjen 
Dyn stim dy’t tsjin mij seit... 
 
Grave dêr in kûle stoeie no mei glâns en gloed 
Túten priuwe sâlter sa sêft mei lippen stjoerd. 
Dûnker laitsjend sweefst do as in flinter rûnom mij 
Fûgelfrij dyn ferske, nea sûnder dij! 
 
It baarnt yn myn hert 
En wat weaget myn bloed 
Ja dyn leafde de brâning 
Dyn eagen eb en floed. 
It sûst yn myn liif 
Linich bûgjend as reid 
Sjoch ús hannen it sykjen 
Dyn stim dy’t tsjin mij seit... 
 
It baarnt yn myn hert  
En wat weaget myn bloed 
Ja dyn leafde de brâning 
Dyn eagen...myn eagen....eb en floed. 
 
 Jappie Kooistra 
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Merkemoandei 
Foto’s troch Hette Bonnema 



Merkemoandei 
Foto’s troch Hette Bonnema 





 

 

 
   
Skipkesilen 2013 
 
Op freed te jûn 28 juny wie wer it jierlikse skipkesilen foar bern. 
In wynkrêft 4, mei sa no en dan wat motrein, foar it silen perfekt. 
De opjefte wie minder as ferline jier, 13 bern. 
Ek dit jier wie it wer in tige spannende striid. Nei 6 wedstriden wie de útslach as folcht: 
 
Klompen: 

1. Johannes v.d. Berg 
2. Janna Gerritsma 
3. Welmoed de Jong 

Skerpe jachten: 

1. Rutmer Zwart 
2. Dies Kamp 
3. Floris Sinnema 

 
Stompe jachten: 

1. Jens Terpstra  
 
 
 
Puzzeltocht 29 septimber 
Op snein 29 septimber is er wer de jierlikse puzzeltocht fan de Wergeaster Wetter Sport feriening. Nei de 
“smoarchwettertank” van foarich jier besykje wy der ek no wer in moaie, gesellige dei fan te meitsjen mei 
puzzelfragen foar eltsenien en genôch tiid foar in borrel en in neisit. Dus ek as jo net in puzzelfanaat binne 
kinne jo ek meidwaan en bygelyks de catering oan board fersoargje. 
 
Jim wurde ferwachte tusken 9 en 9.10 oere bij de oanlisplakken fan Reinder en Janny de Jong oan de 
steandemest-rûte. Wij rekkenje op in protte opjefte. 
 
Opjefte graach foar woansdei 25 septimber by: 
Doeke en Maaike (secretaris@wwswergea.nl) of 058-2552950 
Rudie en Tinie  (tpol@hetnet.nl) of 058-2551084 
 
Wol efkes trochjaan hokker boat, it oantal opfarrenden en it oantal bern (<12) der meidogge. 
Ynlis is € 5,00 de boat. 
 
Oant 29 septimber! 
Doeke en Maaike Zwart ,Rudie Nijenhuis en Tinie Pol. 
 
Klupkampioenskip valkjesilen 6 oktober 
Snein 6 oktober organisearret de W.W.S. wer de jierlikse ûnderlinge sylwedstriid mei polyvalken.  
Dit jier rekkenje we op in soad dielname, foaral no er in protte froulju binne die dit jier it silen ûnder de knibbel 
krigen hawwe. 
 
It programma is as folcht: Moarns om 8.20 geane we mei de pream nei Grou. Hjir wurde 2 wedstriden sylt, 
tusken de middei in waarme hap en middeis ek noch 2 wedstriden. Hjirnei de priisútrikking mei in gesellige 
neisit. 
 
De kosten (boat, iten en drinken) fan dizze dei binne: 
Mannen € 25 
Froulju€ 17,50 
 
Opjaan kin bij: 
Albert Gerritsmapenningmeester@wwswergea.nl  of 06-51589029 

 
Jimme kinne je ek allinnich opjaan, wij besykje je dan te keppeljen oan in oare siler.  

 
Bestjoer W.W.S. 
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WK TEATSEN 2013 en 2014 

 
2014, dat is pas volgend jaar en dat duurt nog heel lang, maar dat is ook precies 20 jaar nadat Wytze Veenstra en 
Jelle Dijkstra met hun proefballonnetje Teatsen op de proppen kwamen. Dat betekent dus 20 jaar Teatsen en dat 
jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
Het WK staat daarom volgend jaar in het teken van dit jubileum en de opzet is om er een groots toernooi van te 
maken met de nodige festiviteiten. Hoe en wat, dat wordt in de loop van volgend jaar bekend, de datum is al wel 
vastgelegd: het weekend van 16 en 17 augustus 2014 kan vrij gehouden worden in de agenda.  
 
Tot zover deze aankondiging, want inmiddels is het WK 2013 geweest. Helaas viel de datum dit jaar ongelukkig in 
de vakanties, waardoor we veel afmeldingen kregen, maar desondanks toch een redelijke deelname van 40 
parturen. Van tevoren was al duidelijk dat er bij de dames helemaal nieuwe wereldkampioenen zouden komen, 
aangezien er geen enkele oud-kampioen mee deed. Dit bleek een goede motivatie voor de dames, want er werd fel 
om de punten gestreden. Uiteindelijk gingen de volgende paturen er met de prijzen van door: 
 
3e prijs 
Annelies Lantinga Reduzum Janna Boekema Amsterdam 
Nynke Lantinga Reduzum  Marije Sixma  Londen 
Janna Bokma Reduzum Richt Dijkstra  Amsterdam 
 
2e prijs Wereldkampioenen 
Femke Annema Narderbuorren Tjitske Roorda  Reduzum 
Ilse Fridsma Narderbuorren  Henny Tiesema  Reduzum 
Aukje Sinnema Wergea  Afke Kuipers  Reduzum 
 
Bij de heren waren de titelverdedigers niet aanwezig, maar er stonden wel meerdere ex-wereldkampioenen op de 
lijst. Uiteindelijk trok het favoriete Leeuwarder partuur van Rutger Balk c.s. aan het langste eind en zij mogen 
genieten van een door Trije Hûs gesponsord diner. 
 
3e prijs 
Edwin Braams Wergea Hendrik-Jan Finnema Wergea 
Douwe Hein Akkerman Aldeboarn Rik Bekema Nijland 
Auke Johan Postmus Wergea Dirk Pieter Westra Berlikum 
 
2e prijs Wereldkampioenen 
George Kooistra Wergea Rutger Balk Leeuwarden 
Robbert Kooistra Wergea Han Homminga Leeuwarden 
Koen Wielinga Wergea Frank Zeer Leeuwarden 
 

1 september start Tour for Life 
 
Bijna 2 jaar na het versturen van het eerste mailtje wordt het voor ons 
eindelijk serieus: de start van de Tour for Life, u weet wel de 8 daagse 
tourtocht van Noord Italië naar Valkenburg ten bate van  
Artsen zonder Grenzen. Er zijn in totaal 10 duizenden kilometers 
getraind dus wij zijn er klaar voor!  
 
Ook financieel was het een groot succes, er moest immers minimaal 15.000 euro ingelegd worden om mee te doen. 
De teller staat op moment van schrijven op liefst 18.317,24 euro, een geweldig resultaat! Wij willen bij dezen 
iedereen heel erg bedanken die op wat voor manier dan ook hebben meegewerkt of bijgedragen aan het welslagen 
van dit project. Uiteraard is het via onze site nog steeds mogelijk om te doneren en daarmee steunt u Artsen zonder 
Grenzen in hun levensreddende werk wat ze bijvoorbeeld recent hebben gedaan bij de gifgasaanvallen in Syrië.    
 
Tijdens de tocht (1 t/m 8 september) kunt u ons dagelijks van 10 uur  live volgen via de site van de tour for life en 
natuurlijk zullen wij u ook dagelijks informeren via Facebook.  

 
Meer weten over ons fietsproject? Kijk eens op www.tourforlife.nl of www.friesland4life.nl 
 
Team Friesland4life: 
Bonno Duhoux Emiel de Vlas 
Sven Deinum  Laurens van der Werf 
Albert Koster  Arjen Wielinga 
Gunter van Rompaey  Koen Wielinga 
Freddy Venema 
 
Ploegleiders: Theo van de Werf, Henk Wielinga, Gerben Jzn Dijkstra en Jelle Jasper Jzn Tadema 
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Lieve flanerende Egon, 
 
Het is hier fantastisch! Het weer is subliem en ons 
plekje op de camping is geweldig. Het is hier heerlijk 
rustig en de plek is dusdanig groot dat zelfs de 
hangmat die ik ooit van jullie heb gekregen, kan 
hangen. Er blijft dan zelfs nog ruimte over voor een 
flinke bijzettent, jullie hadden dus nog wel langs 
kunnen komen. Enig nadeel op zo'n camping is toch 
wel het toilet. Het is een erg klein hok, er ontbreekt 
een wc-bril, maar het wordt gelukkig wel goed 
schoongemaakt door een dame met een postuur alsof 
ze al jaren een dieet van water en brood volgt. Maar 
eigenlijk is dat ook logisch want met een flink 
achterwerk waren de wc's een stuk minder schoon 
geweest. 
 
De eerste keer een grote boodschap is toch altijd een 
drempeltje. Met een rol wc-papier verstopt onder mijn 
shirt liep ik naar het toiletgebouw. Daar aangekomen 
constateerde ik dat er ook nog keuze was welk hokje 
ik zou willen nemen. Nadat ik geroutineerd mijn acht 
velletjes papier had neergelegd en ik zou gaan zitten 
kreeg ik een buurman, gedeelde smart is halve smart 
toch? Tot op de dag van vandaag vraag ik mij af wat 
de beste man gegeten had want zijn stoelgang ging 
gepaard met veel geperste lucht en bijbehorend 
gekreun. Nadat ik klaar was liet ik de overige 
campinggasten mijn wc-rol zien en constateerde ik 
dat er een belangrijke barrière geslecht was. 
 
Zoals je weet ben ik druk aan het trainen voor ons 
fietsavontuur van 1 tot en met 8 september. Eens per 
twee dagen sleur ik mijn lichaam, eigenlijk alleen 
geschikt is voor koersen als Parijs Roubaix, zonder 
hoogtemeters dus, over diverse bergen. Gelukkig 
word ik bergaf nooit ingehaald en zie ik Franse 
mannetjes fietsen die nog met Bobet, Coppi en Wim 
van Est hebben meegefietst in de romantische jaren 
50 van de Tour de France. Wij kunnen, in tegen-
stelling tot onze beider beëindigde voetbalcarrière, 
dus nog jaren fietsen! Wat opvalt, is dat de Fransen 
erg respectvol met de fietsers omgaan. Je wordt ruim 
ingehaald want je mag hier, op de tolweg na, overal 
fietsen volgens mij. Op de racebaan tussen Warten en 
Grou is dit wel anders!  
 
Noodgedwongen lezen wij iedere ochtend de 
Telegraaf. Door het fenomenale distributienetwerk 
van deze krant zit links en rechts kamperend 
Nederland opgescheept met een krant die er wel een 
heel bijzondere manier van nieuwsgaring op na houdt. 
Zo hebben wij kunnen lezen dat Sylvie met haar 
zoontje een ijsje eet terwijl ex Rafael van der Vaart 
een appartement betrekt met zijn nieuwe vlam Sabia, 
de jammerlijk verongelukte Donnie op het fatale 
moment een witte tas afhaalchinees aan het stuur van 
zijn fiets had hangen en dat zwarte zaterdag 2 
augustus liefst 50 tinten donkerder kleurde dan 
andere jaren ondanks de eveneens zeer donkere 
crisis. Dan heb ik het als Feyenoorder nog niet eens 
over het hoge Ajaxgehalte van deze krant. Na een 
paar dagen had ik gegeten en gedronken, maar goed, 
gewoon niet lezen is het devies! Welke krant heb jij 
gelezen? 
 

Zoals jij als geestelijk vader ongetwijfeld weet is het 
volgend jaar 25 jaar geleden dat jij het zeedampen op 
het vaste land hebt geïntroduceerd. Dit moet gevierd 
worden, lijkt mij! Ik ben dan ook erg nieuwsgierig hoe 
jij dit volgend jaar wilt gaan vieren en jou kennende 
zal er ook een gedegen merchandise programma aan 
worden gewijd want dit mag natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij gaan. 
 
Nou Egon, tot zover maar weer. 
 
Groeten uit la Douce France van Emiel 
 
 
 

Lieve demarrerende Emiel, 
 
Onze camping is ook fantastisch; wij zitten weliswaar 
in een huisje met een inpandig toilet maar om het 
integrering proces te versnellen loop ook ik regelmatig 
met een wc rol over de camping. Ons huisje is zeker 
30 jaar oud, authentiek en in originele staat. De 
douche levert een ferme straal, slechts het ontbreken 
van warm water is het enige probleem. Maar bij 
temperaturen van tegen de 30 graden heb elk nadeel 
weer een voordeel. Alleen maar voordelen heeft het 
zwembad van de camping: 4 glijbanen en 2 bad 
juffen. Bij de ingang van het zwembad staan ook een 
paar tenten. De bewoners van deze tenten lijken zo 
uit de film “De helaasheid der dingen” te komen.  
 
Ach ja, dat fietsavontuur. Groot respect voor alle 
deelnemers om het alleen al te proberen. En als jullie 
het ook allemaal gaan halen dat zou natuurlijk 
helemaal fantastisch zijn. Petje af, ik kom met mijn 
fiets niet verder dan een rondje Vlaanderen. Ook hier 
in België zijn ze trouwens uiterst hoffelijk tegenover 
de fietsers. Er zijn verrassend veel fietspaden en de 
Belgen zijn ook niet te beroerd om menig autobaan te 
voorzien van een speciaal fietsstrookje. Slechts de 
vierbaanswegen hebben mij niet kunnen verleiden tot 
een tochtje. 
 
Ook op onze camping is de Telegraaf als een koekoek 
te werk gegaan in het kranten schap. Je kunt deze 
krant inderdaad vergelijken met de seizoen start van 
Feyenoord. Maar wij doen even twee weken niet aan 
kranten en internet. Zelfs de tv, overigens ook 
authentiek en in originele staat, komt amper aan. Zo 
gaat al het wereld nieuws aan ons voorbij. Een enkel 
sms’je informeert ons over de uitslag van de PC. 
Zowaar de Wergeaster Merke gaat geruisloos aan ons 
voorbij. 
 
Ja, dit zal volgend jaar met het jubileum wel anders 
gaan. Zeedampen? De mainstream merke vierder zal 
waarschijnlijk zijn wenkbrauwen fronsen. Maar voor 
de hardcore merke vierder is dit niemendalletje 
uitgegroeid tot een ware hype. Het 25 jarig jubileum 
geeft eigenlijk ook maar weer eens aan dat retro nog 
niet op zijn retour is. De zeedampen zijn voor de 
hardcore merke vierder ongeveer wat roeien voor de 
mainstream is.  
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Willem Pool 
 

Nijpaed 1 9003 ME Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

Tsja, een merchandise programma past eigenlijk niet 
bij dit fenomeen maar hoogstwaarschijnlijk wordt dit 
jubileum op een maandag begin augustus volgend 
jaar gevierd, aanvang 10 uur. En een kleine stand 
met zeedamp T-shirts en zwaaisjalen mag dan 
eigenlijk niet ontbreken. Ik ga er nu al van uit dat jij 
volgend jaar om 10 uur weer als vanouds aanwezig 
bent, Emiel. 
 
Groeten uit Bourgondisch België, 
Egon 
 
 
 
 

  

Dy binnen binne, binne binnen, sizze sy net allinne yn Amsterdam 
 
€   50,--;J.T.eo.; Richard Bos Grafische vormgeving 
€   30,--;Fam. R.de J.; W.M. en E.M.-v.d.L. 
€    25,--; V.o.f. De B.-S.; S.v.d.M.eo; E.P.R.; D.eo S.W.-F.; M. de H.; R.W.;    
               T.W. eo; H.L. eo S.S.-v.d.W.; K.J.H. en F.S.; J.A.T en F.E.v.H.; L.J.;  
               P.S.Z.eo; J.S.eo; J.O.M.; A.W.G.eo; B.B.-B.; B.G.de V.; J. en D.V.;  
               H.B.; De V. en de V.-A.; E.E.J.T.; J. de H.; T.Z.cj; H.de H.eo; A.A.eo; 
               A.de L.-E.eo; G.S.-E.eo; Th.A.K. en F.S.; F.M.-Z.; T.S.-J. en J.S.;  
               J.A.; J.K.eo; J.eo L.T.;  
€     20,--;J.P.de B.; P.G.eo; N.v.R.; H.D.T.eo; C.A.K.; T.L. en T.L.-S.; K.J.K.eo; 
               G.B.de V.eo; S.eo. M. de G.-B.; N.V.-E.;  
€     15,--;G.G.eo; J.K.eo; N.eo S.B.-V.; J.C.M.D.cj; R.D.H. eo. P.v.V.; P.P.eo;  
               D.Z.eo; L.de J.; A.A.eo; Tresoar; J.U.; G.B.-W.; H.B.; A.P.S.-J.; N.N.; 
               J.J.D.eo; D.B.B.; H.de B.eo; J.de B.eo; R.T.; F.I.H.eo; Mts. V.d.A,;  
               A.H.eo; F.T.-T.; J.H.; 
€     12,--;A.B.de B.; 
€     10,--;A.W.-T.; A.K.S.; J.S.eo; B.T.-B.; W.B.; L.V.eo; A.A.S.T.eo; A.B.;  
               A.v.d.W.eo; T.H.-K.eo; G.S.; G.G.; G.N.eo; J.B. en M.B.-M.; D.J.Z.cj; 
               P.de M.; G.v.W.eo; S.M.D.H.;  
€       5,--;W.V.-V.; G.F.; R.N.eo; 
 
Onze dank! 
 
Sommigen hebben moeite gehad en moeite gedaan geld via de Rabobank over te maken naar onze ING rekening. 
Sommige overboekingen werden zelfs geweigerd. Bij telefonische navraag bij deze bank wist men en kon men ons 
niet te vertellen wat de reden daarvan was. De acceptgirokaarten waren immers identiek aan voorgaande acties. 
Desondanks onze excuses hiervoor. 

 

 
Jeften 
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OPROP 
 
It leit yn de bedoeling om op sneon 5 en snein 6 oktober 2013 in tentoanstelling 
op tou te setten yn de Bidler. It wurdt in soarte fan fototentoanstelling. 
 
No hiene wy betocht om benammen allegear groepsfoto’s fan nei de oarloch (1945) út te stallen. Dêr ha wy noch 
net sa folle fan en dêrom wolle wy de minsken yn it doarp freegje as sy ek noch sokke groepsfoto’s ha. Wy tinke oan 
persoanielsfoto’s fan de FRICO, oan skoallefoto’s foaral ek fan it Stolpke en de nijsten fan de Twamêster, mar ek oan 
groepsfoto’s fan alderhanne ferienings yn Wergea. Wy hawwe wol wat fan sokke foto’s mar wy binne der wis fan, dat 
der folle mear wêze moatte. Dy sitte moai kâns thús by de minsken yn de albums, of wêr ‘t se oars ek mar opburgen 
binne. 
Wy wolle dy foto’s graach efkes fan jimme brûke om der in kopy fan te meitsjen. It is de bedoeling om dêr dan op 5 
en 6 oktober mei it publyk de nammen by te sykjen 
WOLLE JIMME US DER MEI HELPE ??? 
 
As jimme fan dy foto’s ha, dan kinne dy (graach sa gau as it mar kin) by Germ de Boer (De Terp 12), by 
Sjoerd L. Spykstra (Nieuweweg 10) of by Jan Swierstra (H.J.Kooistrawei 33) brocht wurde. Wy meitsje 
der kopyen fan en dan krijt elk syn foto’s sa gau as mooglik werom. 
 
Al fêst tank yn it foar, en wy hoopje dat der in hiele protte foto’s op ús ta komme. 
 
Rinze Visser, skriuwer WAWN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW bij BALA:  

Energieke Hathayoga! 
Deze Hathayogavorm heeft invloeden vanuit de 

Ashtanga- en Vinyasayoga en is opgebouwd 

rond de Zonnegroetreeksen A en B. Heb je be-

hoefte aan wat meer fysieke uitdaging tijdens de 

yoga, dan is deze vorm wellicht iets voor jou! Je 

kunt vrijblijvend een  

proefles komen volgen. Uiteraard zit het  

vertrouwde aarden en mediteren ook in  

het lesuur verwerkt. Nieuwsgierig? Kom vooral 

langs!  

 

Wergea 

  Kleine Buren 11 

(yngong oan’e efterkant) 

www.balawergea.nl 

info@balawergea.nl 

06-41284993 

 

 



 

 
 
  

Dorpsagenda 
 
30.08.2013  
18.30 uur  

Start seizoen 2013-2014 V.V.Warga Sportcomplex Wergea  

31.08.2013  
09.00 uur  

Jeug leden en niet leden dorpspartij kaatsen K.V.'t Oosten Sportcomplex Wergea  

01.09.2013  
09.30 uur  

Senioren leden en niet leden dorpspartij kaatsen Sportcomplex Wergea  

05.09.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

09.09.2013 
19.00 – 20.00 uur 

Schrijfavond Amnesty International Frissel 
 

13.09.2013  
18.15 uur  

Jeugd vanaf 10 t/m 15 jaar Boerenstraatgolf Gehele Dorp  

14.09.2013  
14.00 uur  

WK Boerengolf Gehele Dorp  

16.09.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu Hans Jouta vertelt over beeldhouwen Waterlelie Warten  

20.09.2013 
Tijd nog niet bekend 

Burendag Us Doarpshûs 

21.09.2013  
13.00 uur  

Tweede hands boeken markt De Bidler  

21.09.2013  
15.30 uur - 23.00 uur  

45 jarige jubileum "De Gele Eker" Us Doarpshûs  

27.09.2013 - 29.09.2013  Openings weekend jeugdsoos SZDRNZLL SZDRNZLL  
29.09.2013  
08.45 uur  

Puzzeletocht WWS Passanten steiger  

03.10.2013  
17.30 uur  

Oupapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

04.10.2013  
19.30 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  

05.10.2013 - 06.10.2013  Tentoonstelling Werregea Ald -Wergea Nij De Bidler  
06.10.2013  
08.20 uur  

Vereniging zeilen WWS Passanten steiger  

14.10.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu met weerman Hans Louwsma Us Doarpshûs  

19.10.2013  ANBO Boarnsterhim, Concert van de Oldehovekapel De Bidler  
19.10.2013  
19.30 uur  

Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

25.10.2013  
20.00 uur  

KKW Cabaret Paulien Cornelisse De Bidler  

31.10.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

03.11.2013  Consert Popkoor De Bidler  
10.11.2013  
16.00 uur  

Swing Cafe Café Lands Welvaren  

11.11.2013  
19.45 uur  

Vrouwen van Nu Mevr. Bartel reisverhaal met sledehonden Waterlelie Warten  

15.11.2013  
19.30 uur  

Parochie avond Us Doarpshûs  

22.11.2013  
19.45 uur  

Schutjassen Loterijclub "Risico"  Café Lands Welvaren  

22.11.2013 - 23.11.2013  
20.00 uur  

Ienakters Toanielferiening Halbertsma De Bidler  

23.11.2013  
19.30 uur  

Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

28.11.2013  
17.30 uur  

Oudpapier V.V.Warga-De Twamêster Gehele Dorp  

30.11.2013  
21.00 uur  

Top orkest "Vangrail" organisatie SZDRNZLL De Bidler 

 

Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda” 
Voor verdere opgave’s,   E-mail:  dorpsagenda@wergea.com 

 A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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Sinds 1992 de grootste Europese leverancier 
van gereviseerde voorzetapparatuur voor hef-

trucks.  
Jarenlange ervaring, deskundigheid en  

vakbekwaamheid. 
 

De Axtra Green Forklift Attachments 
zijn gebaseerd op hergebruik, dus groen en 

duurzaam 
 

Axtra Voorzetapparatuur BV 

Fricoweg 3a 

9005 PC Wergea 

Tel. 058-2553011 

info@axtra.nl / www.axtra.nl 

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

                                                                                                      
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 Betty Langhout.  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: e.slager@live.nl of 058-2551276 b.g.g. 058-
2552560 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 

mailto:info@axtra.nl
http://www.usdoarpshus.nl/
mailto:e.slager@live.nl


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Betty Langhout: 
255 12 76 of 255 25 60. 
 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt H. Sinnema, 06 – 2280 9528, op ma., di. of 
woe. Tussen 18.00 en 19.30 uur of 
info@hanssinnema.nl.  
 

Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 
voor alle andere zaken op 0900-8844, zoals een 
afspraak met de wijkagent. 

 
Thuiszorg Het Friese Land 
Voor verpleging, verzorging en andere hulp en 
ondersteuning op het gebied van de thuiszorg. 
Aanvraag hulp, zorg, advies en info: 0900 – 8864. 
 

Doarpsteam Wergea  
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur. Info: 06 - 311 
53 510. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten september 2013 
 
St Martinusparochie 
Za. 7 sept. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 15 sept. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 21 sept. 19.30 uur com. S. Boukema 
Zo. 29 sept. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
1 sept. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer-Tchiengang 
8 sept. 09.30 uur Warten da. J. van Doorn 
15 sept. 09.30 uur Warten Stoombootshead 
    Oecumenische dienst 
22 sept. 09.30 uur   STARTZONDAG 
29 sept. GEEN DIENST 
 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
1 sept. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
8 sept. 10.00 uur Dienst in Heerenveen 
15 sept. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
22 sept. 10.00 uur ds. J. v.d. Meer 
29 sept. 10.00 uur Beide predikanten, 
  Startzondag 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten 
Zo. 1 sept. 09.30 uur ds. A. Bouman 
Zo. 8 sept. 11.00 uur ds. A. Elverdink 
Zo. 15 sept. 09.30 uur Tent themadienst door 
 gospelgroep ‘Gryn’ op het stoomboothead 
 Warten 
Zo. 22 sept. 11.00 uur ds. E. Stellingwerf-Vinke 
Zo. 29 sept. 09.30 uur ds. G. van Wieren 

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! 
 
 
Vitaalgroep 
Vitaalgroep is de nieuwe naam voor ‘de Praktijk’. 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 
U kunt zonder verwijzing terecht bij de fysio- en 
manueel therapeut. Bij twijfel overlegt u met uw arts 
of fysiotherapeut. Voor een vergoeding heeft u wel 
een aanvullende verzekering nodig. 
 
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 
 
Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 
Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073  
Cynthia Rozenberg: logopediste en Bondina van der 
Meulen: logopediste 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 
(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
 
 
 
 

Huisartsenpraktijk Warga 
M.R.F. de Groot, apotheekhoudend huisarts 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea. 
T: 255 12 61 spoednummer T: 255 11 25 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl  
 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 08.00 – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 – 
13.00 uur. 
Spreekuur op maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraak maken (ook voor aanvraag visites) 
van 08.00 – 10.00 uur. 
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18.00 uur, 
alleen op afspraak.  
 
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 en 14.00 
uur. 
Uitslagen bellen na 14.30 uur, niet op donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur inleveren. 
 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 – 17.00 uur. Op 
woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 
Vragen over medicatie? 
Tussen 10.00 – 11.00 uur op 058 255 08 34 
 
Herhaalrecepten 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 en 16.45 uur (op 
woensdag tot 17.45 uur). 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. 

Hierin vermelden: NAW gegevens, 

geboortedatum, naam en dosering medicatie, 

keuze bezorgen of halen 

• Herhaalreceptenlijn: 058 255 06 25 

 
Bezorgen medicatie 
Thuisbezorgen €0.50. Dagelijks in Wergea en Warten. 
 
Huisartsenlab./trombosedienst 
Iedere dinsdag van 08.30 – 09.00 uur, 
(058) 286 7930. 
 
Advies voor (verre)reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Vragenformulier 
verkrijgbaar aan balie en te downloaden op de 
website. 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900 112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL: voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend. 
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Colofon 
 
 

Augustus 2013, 53e jaargang nr. 8.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, 
Warstiens en Eagum. 
 
Klachten over de bezorging? Bel Henk Wielinga, 255 
23 35. 
 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Jelle Dijkstra (penningmeester) 
Mathijs Mud (secretaris, kopij) 
Egon Sinnema (advertenties) 
Emiel de Vlas (fotograaf) 
Franciske de Vries(redactielid) 
Jacoba de Wolff (redactielid) 
 
 
Lay-out en typewerk: Jildou Hotsma 
 
 
E-mailadres: havensbank@gmail.com  
 
 
Redactieadres: Mathijs Mud, de Weinmakker 18, 
9005 RN Wergea, tel. (058) 255 36 45. 
 
 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten. 
 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, Warstiens 
en Eagum: € 22,50 per jaar. 
 
 
Rekeningnummers: Gironummer 365 6000 en 
banknummer 33 54 10 138, beide t.n.v. Havensbank, 
Wergea. 
 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren van het 
bericht betalen. 
 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 27 september 
2013. 
Kopij uiterlijk 16 september a.s. inleveren! 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 




