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Merke 2014, rrrt rrrt rrrt … *KLIK*  

Nadat wij kommisjepoppen merke 2013 eindelijk mentaal verwerkt hadden, konden in 
juni van dit jaar de officiële voorbereidingen van start gaan. En jawel, dan bedoelen 
wij de voorbereidingen voor merke 2014. Na een maand van zwoegen, ploeteren, 
vloeken, smeden, decoupatie en uitlaatinseminatie, kregen wij het idee dat we klaar 
waren voor de merke. Wij dachten dat het kon. Lieve Havensbank, het was donder-
dagmiddag 31 juli. Om plus minus drie uur stapten wij op ons geelbruin gekleurd stuk 
mobiel, achterna gezeten door een  
immens rookgordijn. Dit onder het mom van ‘start met roken, stop met dampen’! In 
willekeurige volgorde hebben wij vervolgens met enige moeite de big five van Wergea 
weten te spotten. Nadat we ongeschonden de stekelige braamstruiken wisten te pas-
seren spotten wij:  

 -De lange bruine 
 -De giftige gele 
 -De laagvliegende pijlstaart 
 -De kollossale bouws-hopper 
 
Het culinaire deel van deze dag werd volledig verzorgd door meerdere leden van het 
geslacht Wijbrandi. Met maximale maagvulling vervolgden wij ons safari richting 
schubbig Wergea, alwaar onze hoop werkelijkheid werd bij het spotten van een flinke 
kudde rimpelsauriërs, die nota bene maar 1 keer in het jaar in volledige glorie te aan-
schouwen zijn. Tijdens de weinig succesvolle jacht naar schubbigheid konden er 
maar zes met een voldaan gevoel hun weg vervolgen naar het Jurassic Park van ons 
dorp, lees tentsite. Hier kon er onder veel gebulder en gebrul meegedanst en ge-
swingd worden op de kekke noten van de inheemse moeraskikkers, Daniel en Willi-
am.  

Opgesomd zijn hier de prijswinnaars van de viswedstrijd: Heren 50+ Dames 50+ 1e 

prijs Johannes Sinnema 1e prijs Gerrie Woudman 2e prijs Jelle Stienstra 2e prijs Lutsje 
de Boer 3e prijs Bauke hoochterp 3e prijs Fokje Schaap  

Lieve Havensbank, het was inmiddels vrijdagochtend 01 augustus. Volledig instinctief 
begaven wij merkepauwen ons naar de familie De Vries, alwaar wij van het broodno-
dige brood en vochtige vocht genoten. Vol energie slenterden wij richting GBR-
terrein. De gehele dag stond in het teken van opbouwen, opblazen, opmaaien, opsta-
pelen en obstipatie. Tijdens de race moesten de teams verscheidene obstakels trot-
seren. De winnaars van het jaar 2014 zijn:  

1e prijs Om it Ald Keatslân 1 2e prijs Lytse Buorren 3e prijs Oan it wetter  

Lieve Havensbank, het was toch alweer zaterdagochtend 02 augustus. In pittoresk 
Warstiens stond voor de uitgedroogde merkekommisje een welverzorgd ontbijt klaar 
bij de familie Kooistra. Nadat wij dit op gepaste wijze wisten te consumeren, gingen 
wij in snelslakkevaart richting het merketerrein, waar de voorbereidingen getroffen 
werden voor de kindermiddag. Door Jerry Mensing, een jokepants pur sang, werd 
ieder kind (en kommisjelid) een lach van oor tot oor op het gezicht getoverd. Met de 
broek vol gier gingen wij lachend en brullend het terras op, om ons voor te bereiden 
op de megaspectaculaire waterspelen, georganiseerd door de ex-kommisje.  





 

  
  

Na het kapseizen van meerdere groene pretcilinders, stond ons kommisje een lekker bruin, vlezig stuk bal, 
gerold in de warme palmen van de familie F. Sinnema, te wachten. Om ons toch wel goede humeur te 
conserveren, reden wij middels de Jan Plezier richting de ondergelopen melkput van de familie De Jong, waar 
ex-kommisje rules geldden. Hier werd door ieder vruchtpaar met man en macht gestreden voor de 
welbegeerde titel. De winnaars zijn: 
 
1e prijs Andries Postma & Erna van Vilsteren 
2e prijs Wytse Kooistra & Chantal Dijkstra 
3e prijs Dennis Pijl & Hilde Engwerda 
 
Lieve Havensbank, zzz…. Zzzz… zzzzzzzzz… 
Nadat wij ons nog zevenmaal hadden omgedraaid,  mochten we ons weer installeren in de safari jeep om met 
veel kabaal het sportveld tussen de lianen op te zoeken. Ondertussen werd er al druk heen en weer gekaatst 
met een klein wit balletje op de 1e  klas kaatspartij. Wij kozen echter voor een grote bruine bal gemarineerd 
in een goud-gele soep. Toen wij ons eenmaal hadden gereprogrammeerd en de sleutel van de jeep rechtsom 
hadden gedraaid, konden we de tour voortzetten richting kleintje matinee om daar met onze schepnetjes de 
butterfly klanken te vangen. De middag werd druk bezocht en het was erg gezellig. Redenen temeer om de 
tweede groepering van de dag hun gang te laten gaan. Daniel en William sloten deze zondag op gepaste wijze 
af en konden daarna eindelijk weer terug richting het Ameland aan de andere kant van de plas. 
 
Lieve havensbank, het is maandag 04 augustus 07:30  start gamewalk.  

- Pakjecheck 
- Cameracheck 
- Melk check 
- Rokerij shag 
- Humeur (…) 

 
Vol goede moed zouden wij op zoek naar de mud, de jo-haan en papega3! 
Deze bleken echter al vroeg uit de veren om de vlag te hijsen en het brullende ijzerwerk te besturen die de 
nachtegaaltjes voort zou trekken. Desondanks we allemaal voorzien waren van uitermate goede kwaliteit 
camera’s, waren we toch zeer verheugd met onze gids tevens fotograaf Tarzan Bonnema alias Hette 
Kortemette. Gemotiveerd door de blaaskaken van de Kriich marcheerden wij door de slapende jungle van het 
continent Wergea. Hier en daar namen wij een kiekje waarna wij aankwamen bij de boomhut van familie De 
Lange, die een junglewaardig ontbijt voor ons klaar hadden. 
Nog een kleine tocht en hierna mochten ook wij slingerend door de tent, dansend op de zwoele ritmes van 
het spintsje Kas orkest. Vol enthousiasme stond onze eigen Jane rechts voor in de tent om de ballen met haar 
mond op te vangen. 
 
De winnaars van het balgooien op de dikke dame bleken dit jaar te zijn: 
 
Dames: Heren: 
1e prijs: Esther Dijkstra 1e prijs: George Kooistra 
2e prijs: Minke de Jong 2e prijs: Frans Slaterus 
3e prijs: Jelsche Kooistra 3e prijs: de Clint 
 
Na de jungledans was het voor de kommisje hoog tijd voor een welverdiend warm hapje. 
Waarna het temmen van de matinee vierende Wergeaster bij de spelen kon beginnen. 
Het oerhollandse ringsteken was door de kommisje op eigen wijze aangepast voor de 50+ met als naam 
Hingje ‘m dr foar. Viewer discretion was advised. 
In het zelfde moeras kon het timmermansoog nog worden bezegeld bij het waterplasspel. Met een 37 graden 
Celsius was de temperatuur relatief aangenaam. Hier de uitslagen van de 50+ spelen waarvan een deel 
berekend door middel van loting: 
  
Dames: Heren: 
1e prijs: Jelsche Kooistra  1e prijs: Abe Kooistra 
2e prijs: Baukje van Wieren  2e prijs: Halbe v.d. Berg 
3e prijs: Anneke Wijbrandi  3e prijs: Hendrik Fridsma 
 
Bij deze mevrouw van formaat liepen de temperaturen toch wat hoger op terwijl ze met alle macht menig bal 
moest weten te ontwijken. De winnaars van de Dikke dame XXL zijn na loting: 
 
Dames: Heren: 
1e prijs: Jildou Kamsma 1e prijs: Abel Kooistra 
2e prijs: Patricia Buwalda 2e prijs: Catarinus Wijbrandi 
3e prijs: n.v.t. 3e prijs: Wiebe Wiersma 
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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 
 



 

 
 

  

 
Fan ‘e Redaksje……. 

 
In het hoofdartikel van de zomereditie 
van de Havensbank zijn een aantal 
feitelijke onwaarheden geslopen. 
 
De openingshandeling is niet verricht door 
wethouder Thea Koster, maar door 
directeur Janke Sijtsma en de keuze om 
geen brede school te bouwen is een 
politieke geweest en niet een keuze van 
Bobob. 
 

Hiervoor onze welgemeende excuses. 

Hang on. Spijkerbroekhangen is wat de klok slaat. 
 
Dames: Heren: 
1e prijs: Marin Pijl  1e prijs: Ype Kerkstra 
2e prijs: Marijke Veenstra  2e prijs: Lutsen de Boer 
3e prijs: Hester Kooistra  3e prijs: Leonard Tolsma 
 
Na deze spelen die de olympische waardigheid genoten, kon menigeen nog nagenieten in de tent onder de 
zoete,zwoele en zompige noten van Gerrit poortingaai. Zeer geslaagd was ook deze afsluiting van Merke 2014. 
 
Dan rest ons natuurlijk nog het antwoord op de jaarlijkse prijsvraag te vermelden: 
 
Hoefaak stelt de kommisje him negatyf op tiidens de merke? 
 
De manier waarop u het antwoord had kunnen achterhalen was vrij simpel. Elk merkekommisje lid droeg de 
gehele maandag een wegwerpcamera bij zich die hij vol diende te klikken met kiekjes. Had u het aantal 
negatieven geteld waarop minimaal een van ons geposeerd stond, dan kon u het antwoord redelijk gemakkelijk 
berekenen.  
(waarschijnlijk gemakkelijker dan het ontwikkelen zelf) 
 
Het antwoord is: 152. 
1e prijs wordt uitgereikt aan Jelle talsma en Abel Kooistra. 
2e prijs is bestemd aan  Leonard Tolsma. 
 
Al met al een super geslaagde merke 2014. Tot volgend jaar! 
 
De Merkekommisje groet u, 
Daam Bruinsma 
Robbie de Lange 
Wytse Kooistra 
Wietse Wijbrandi 
Bas Stienstra 
Dennis Pijl 
Auke Stuiver 
Wietze de Vries 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
Remmelt Wartena 
Klaas Wijbrandi 
 
Voor foto’s en andere informatie bezoek onze website: www.merkekommisje.com. 
En like ons op Facebook: www.facebook.com/merkekommisje.  

Van wie is dit kipje? 
 
Sinds de Merke scharrelt ie in de tuinen van de Grote 
Buren. Is geringd en kan vliegen. 

 

 
 

Ellen Visser 

06 - 2321 4074 

3 

http://www.merkekommisje.com/
http://www.facebook.com/merkekommisje


 

WERGEA: 
FRICOWEG 33 

 
 

WARTEN: 
DE MIEDEN 21 



 

 

 

 
 
Uitnodiging voor informatiebijeenkomst 24 september 
 
In de laatste Havensbank hebben we geschreven dat 
we tijdens een informatiebijeenkomst met een aantal 
grondeigenaren hebben gesproken over het plaatsen 
van een windmolen. Deze waren allemaal positief. 
 
In de afgelopen periode hebben we op basis van een 
aantal criteria (aansluiting op het spanningsnet, 
aansluiting op infrastructuur, afstand die we moeten 
bewaren van waterwegen, gasleidingen en eventuele 
natuurgebieden) van de beschikbare locaties de 
meest kansrijke locaties bepaald. 
 
Daarnaast hebben we gesproken met een 
windmolenleverancier, een bank en een eigenaar van 
een windmolen. Genoeg stof om met het dorp door te 
nemen en te peilen waar de voorkeur van het dorp 
ligt. We willen iedereen dus uitnodigen voor een 
informatiebijeenkomst waarin we de stand van zaken 
van ons project presenteren. 
Deze wordt georganiseerd op 24 september om 20.00 
uur in ‘Us Doarpshûs’. 
 
Graag tot dan! 
 
 

Filmkafé opent het seizoen luchtig 
 

 
 
Little Miss Sunshine 
Op vrijdag 26 september begint het Wergeaster 
filmkafé Bagdad aan zijn tweede seizoen. 
 
Vertoond wordt de film Little Miss Sunshine over de 
vermakelijke reis, die een bepaald niet modaal gezin 
in een VW-busje dwars door de USA onderneemt, om 
de dochter mee te kunnen laten doen aan een Beauty 
Contest. 
 
Wij zien jullie graag in het inmiddels bekende 
theatertje binnen het Doarpshûs. 
 
De eerste filmdag van dit seizoen valt samen met de 
zogenaamde Burendag, die zich ‘s middags in en 
rondom het Doarpshûs afspeelt en waar we in dat 
kader een film draaien voor de leden van Soos en 
meer. 

 
Datum: 26 september / Tijd: 20:30, zaal open 
20:00 / entree: 7.50 Euro 
 
Jeugdfilm: Het Zakmes 
Voor het eerst programmeren we nu ook een 
jeugdfilm. Als het een succes wordt, kunnen we dit 
soort dingen uiteraard vaker gaan doen. De film Het 
Zakmes kreeg een warme ontvangst toen hij in 1992 
uitkwam en is nog steeds erg leuk en actueel. 
 
Datum: 26 september / Tijd: 16:30 / 
entree: 3 Euro 
 
Op de hoogte blijven? 
Stuur je e-mailadres naar: 
filmkafebagdad@gmail.com en je ontvangt per 
voorstelling alle informatie in je inbox.  
 
Tot ziens op 26 september! 
 
Filmkafé Bagdad 
 
 
 
 
 

 
 
ANBO afdeling Wergea is op zoek naar een 
penningmeester (m/v) 
 
De ANBO afdeling Wergea telt 70 leden. Het bestuur, 
bestaande uit vier bestuursleden, organiseert jaarlijks 
ca. 7 activiteiten voor haar leden. Van 
spelletjesmiddagen tot cabaret, om tegemoet te 
komen aan de wensen van onze leden organsieren we 
dus een breed scala aan activiteiten. 
 
De huidige penningmeester heeft te kennen gegeven 
op niet al te lange termijn te willen stoppen. We zijn 
dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Normaal gesproken is het penningmeesterschap, met 
het innen van contributie e.d., vaak de zwaarste taak 
binnen een bestuur. In dit geval valt dat mee omdat 
de contributie automatisch geïncasseerd wordt door 
ANBO Nederland.  
 
Deze oproep voor een penningmeester (man of 
vrouw) is niet alleen gericht op onze eigen leden maar 
ook een kandidaat buiten onze eigen gelederen is van 
harte welkom.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
heer A. Akkerman, Lyspole 8, telefoon 058-2551642. 
 
Het bestuur van ANBO afdeling Wergea 
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Matinee prakkesaasjes anno 2014… 

 
De optocht op Merkemoandei luts my oer de streek. 
In skoft hie ik der op omstind, mar by eintsjebeslút 
soe it dan dochs mar wêze: op nei it Matinee, fan âlds 
it hichtepunt en foar de measten tagelyk ek de 
útsetter fan Wergeaster Merke. Earst mar net yn dy 
drokke tinte, de banken op it poadium bûtendoar 
tsjinnen as earste oanlis. Noflik joech ik my del yn it 
sintsje, beselskippe troch myn jeugdige omkesizzer 
dy’t as altyd fleurich en optein wie en mei hertstocht 
fertelde oer de singeliere oanwênsten fan kudu’s, 
gnoes en bavianen yn Súd-Afrika. 
 
Aldergelokst sieten der lju om my hinne dy’t noch 
âlder wiene as ik, soks jout jo teminsten in bytsje 
treast. Dochs wie ik der mei myn tinzen net al 
hielendal by. Fan ‘e moarn hie ik de Merkekommisje 
rinnen sjoen. Mei in bytsje stúdzje koe ik se alle-
gearre, op in inkeling nei, waans identiteit my yn de 
rin fan de dei grif wol dúdlik wurde soe. Se wiene yn 
in outfit stutsen wêr’t Stanley en Livingstone jaloersk 
op wêze soene, en ik liet yn my omgean hoefolle wurk 
dy jongkeardels al net ferset hiene de lêste dagen. 
 
Hoe wie dat sa’n 50 jier ferlyn, doe’t ik ta dit yllústere 
selskip roppen waard? Wrotten en wraamden wy ek 
sa? Myn tinzen giene in heale ieu tebek…. 
 
‘Jan van den Berg hat hjir suver krekt west’, sei ús 
mem doe’t ik dy jûns thús kaam fan ’t wurk, as wat 
dêr ek mar foar trochgie ‘hy hat boadskip oan dy. Mei 
in oere is hy hjir  wer’. Ik rydboske oer alle lea. Jan 
siet ommers yn de Merkekommisje, soe it dan einliks 
safier wêze? Mei tagedienens hie ik se de lêste pear 
jier op Merkemoandei oankommen sjoen, efter de 
Kriich oan, de slach yn ‘e rêch: 10 man mei in 
striehoed op, in blauwe blazer oan en in grize broek, 
it reiten stokje nonsjalant yn ‘e hân. 
 
Dêr wie Jan alwer: ‘Wy woene dy freegje foar de 
Merkekommisje. Hoe liket dy dat ta? Moarntejûn om 
20.00 oere ha wy gearkomste by Hedzer op ‘e 
boppeseal.’. Fansels sei ik fuort ja, hjir hie ik ommers 
2 jier op wachte. 
 
De oare jûns wie ik ryklik betiid op ’n paad. In snjit 
Brylcream yn ’t hier, de kaam der troch hinne en de 
ferklaaiersklean oan, it wyt fan it busgroentsje sawat 
oan de noastergatten ta. It soe him net oan it uterlik 
lizze. De steile kafeetrep waard mei in bjusterbaarlike 
linichhheid nommen en dêr stie ik al foar it reade 
gerdyn wêrefter myn helden nei alle gedachten al oan 
it bier sieten. ‘Kom, dêr wiest al’, sei in net al te 
grutte man dy’t oan it ein fan ‘e tafel stie, ‘myn 
namme is Titus van der Zweep, se neame my ek wol 
de foarsitter. Kom mar fierder, dan sil ik de mannen 
efkes oan dy foarstelle’. En sa gongen Titus en ik it 
rychje bylâns: Marten de Jonge, Piet Gerbens, Jan van 
den Berg, Libbe Mud, Joop Boermans, Willem 
Kalsbeek, Bauke Spykstra en Wietse Bethlehem. ‘Der 
heart noch ien by’, sei Titus, ‘dat is Hindrik Kooistra. 
Hy rydt op it bûtelân en is allinne yn de wykeinen 
thús’. 
 
Yn it koart fertelde de foarsitter dat wy yn de Merke 
ús paadsje wol goed skjin meitsje moasten. 

 
Dat begûn de sneontejûns yn de feranda fan Lands 
Welvaren, wêr’t wy de listen (en it jild) oerlangen oan 
de ponghâlder, dit allegear ûnder strang tafersjoch 
fan accountant Marten de Jonge. Ek waarden wy yn ‘e 
gaten holden troch Ulbe Stienstra dy’t de garderobe 
ta syn foldwaan hie, mar ek noch tiid fûn it tempo fan 
ús bierdrinken te hifkjen. Hy hat hiel wat loopkes dien 
fan de taap nei de feranda. 
 
Moandeis: optocht, stuolledûns foar de bern, balgooie 
tidens it Matinee op it fleizige frommis, ‘volks-
vermaken’ en stuolledûns foar de grutten. Dat wie it. 
Net in drok programma, lykas no, mar mear hiene wy 
no ienris net te bieden. 
 
Frjemd genôch wie myn earste optreden nei bûten ta 
as kommisjelid net yn Wergeastermerke, mar op de 
brulloft fan Libbe en Truus Mud, yn ‘e simmer fan 
1965. Ommers, ik folge Libbe op yn ‘e kommisje en 
mocht dêrom op harren brulloft komme. In pear wike 
letter wie it Merke, en dan soe ik foar it earst myn 
keunsten fertoane oan it minskdom. Piet Gerbens wie 
my taskikt as mentor. Hy moast myn gedragings en 
konsumpjeferbrûk in bytsje yn de gaten hâlde en sa 
no en dan noege hy my sels út ta in koart evaluaasje 
petear. ‘Dit like der mar op, yn dyn earste Merke. 
Moai sa trochgean’. 
 
It jier dêrop, 1966, waarden wy lykwols frjemd fan de 
bok dreamd. Tidens de optocht fernamen wy al in 
pear spatten en de bernestuolledûns koe it noch krekt 
sa’n bytsje droech hâlde, mar nei de priisútrikking 
waarden de himelslûzen earst goed iepen set. As 
de fleanende wjerljocht nei Landswelvaren, wêr’t wy 
lykwols as fersûpte katten oankamen. De loft stie as 
de see yn it súdwesten. Op de boppeseal hiene wy dêr 
moai it sicht op, oer de wenten fan de Lytse Buorren 
hinne. Mar wat stie ús te dwaan? Earst noch mar 
efkes oansjen, tsjin better witten yn. Om tolve oere, 
de Midnight Swingers hiene pypskoft,  stapte 
foarsitter Titus van der Zweep nei de mikrofoan en 
dielde de swittende meute mei dat de 
‘Volksvermaken’ en stuolledûns fan de wurklist skrast 
wiene en dat it Matinee in oere langer duorje soe, yn 
oerliz mei Hedzer en syn personiel. Der gie in gejuich 
op. Net sa sear om’t de spultsjes net troch giene, mar 
mear om’t it Matinee in ekstra ympuls krige. Trije 
wike letter wie ’t Skoalfeest. Doe ha wy dy sneonte-
middeis de ‘Volksvermaken’ hâlden. Wy woene wol 
graach fan de prizen ôf en dit wie dé gelegenheid. 
 
Sa te hearren wie Rintje Kas úttjirge mei syn band, 
minsken gongen de tinte út en de Merke op, de plastic 
glêzen waarden op in heap fage, it Matinee 2014 wie 
ôfrûn. 
 
Sa, dat siet der op. No mar op hûs oan. Allinne, de 
Merkewein hie ik noch net goed besjoen. Dat like der 
mar op. In pear citaten út Dik Trom, mei de nedige 
selsspot, dêr mocht ik wol oer. Wol stie de wein wat 
ferdacht ticht tsjin de tinte oan, as hie der wat te 
ferbergjen. Dochs weage ik de stap en mei ynlutsen 
liif strúnde ik sa tusken wein en tinte troch. Earst 
tocht ik dat it oan de ljochtynfal lei, doe oan myn bril 
as oan myn eagen, mar se stiene der echt: opskriften 
tsjin it ûnhuerige oan, sûnder irony of humor, earder 
plat en ordinêr.  
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Moast dat no myn lêste yndruk fan de Merke wêze? Ik 
hie in sifer yn ‘e holle, foar harren krewearjen dizze 
dagen. By wize fan skrobbearring luts ik dêr in punt 
fan of, dan bleau der altyd noch in 8 oer. In moai sifer 
om mei thús te kommen. En takom jier kinne jimme 
dat punt werom fertsjinje, op betingst dat….. 
 
Wiebe Sinnema 
 
 

Ut de tabakstromp 

 
Sa’n tromp neamde men meastal tabaksdoaze. 
Njonken my op de kast stiet ien te pronk. Ik wit 
ferskate keamers dêr’t ek in tabaksdoaze fan hout te 
pronk stiet. Doe en no bin’t ek noch pronkjes. 
It hout glimt je temjitte en neffens my is der ek net 
ien gelyk. It sil wol faak hanwurk wêze, gjin produkt 
út de fabryk. It wie earder fansels in deagewoan 
gebrûksfoarwerp. Men hie sa’n tromp nedich om de 
rooktabak droech te hâlden. 
Dy by ús wie earder fan myn oerpake Jurjen Sakes 
Bokma. Deis, hy wie slachter, sille der net in bulte 
tabakspipen mei stoppe wêze. Jûns by beppe Aaltsje 
oan’e grutte tafel sil hy wol sitten ha te pypkjen. 
Oer reek en stank waard net praat, roken hearde der 
by. In inkele kear waard in rokende man út’e keamer 
ferballe. Sadwaande seagen wy Tjitte Ysselstein jûns 
steefest bûtendoar syn pypke roken. 
 
Wat in protte bûtendoar barde, wie it tabaks-
prúmkjen. Mar dat waard ek wol yn’e hûs dien. No grif 
net faak mear, want der wurdt hast net mear prúmke. 
Antsje har heit, myn skoanheit, dy koe der wat fan. 
Benammen as hy it yn’e ûngetiid tige drok hie, dan 
stoppe hy in heal pakje Drachster Kei tagelyk yn’e 
mûle. Yn dy tiid moast Antsje regelmjittich wer om 4 
pakjes nei de winkel. 
Wa yn’e hûs prúmke hie in kwispeldoar ( spuwpot ) 
nedich. Sa no en dan moast men in mûlfol tabaksjarre 
kwyt. Derfoar tsjinne de kwispeldoar. It wie in mirakel 
hoe tûk de prúmkers wiene, der kaam net in drip op 
de flier telâne. 
No ek wer steane dy gebrûksfoarwerpen te pronk yn 
mennich finsterbank. Gauris moat de eigner dêrfan 
útlizze wêrta dy spuipot tsjinne. Ik bin ek wol by 
minsken yn’e hûs west, dêr’t in konserveblikje brûkt 
waard. In echte kwispeldoar, der binne goedkeape, 
mar ek hiele djoere, wie sokke minsken faaks te 
djoer. 
Bûtendoar koe men mar raak spuie. Foar de 
âldemannebanken wiene de strjitten soms brûn fan de 
tabaksjarre. 
Dy âlde mannen besochten ús as jonges in ôfkôge 
prúmke yn’e hân te stopjen. Se lokken ús dan mei: 
“Do soest altyd noch in dropke fan my ha”. As wy dan 
mei iepen hannen foar harren stiene, stoppen se dêr 
sa’n fiis prúmke yn. De prúmkers op sa’n bank koene 
je der meastal samar út, want oan beide kanten fan 
de mûle rûn in jarregoatsje. De reade bûsdoek 
behimmele dy goatsjes foardat men nei hûs gong. 
 
It wie op in sekere dei, Jan Kleinhuis siet poer allinne 
ûnder de Luif, doe’t in fytser nêst him delplofte. 
“Jo komme hjir net wei”sei Jan. “Nee, ik bin Rinse 
Kleinhuis, ik wenje yn Garyp”. 

“No dat is ek tafallich, want ik bin ek in Kleinhuis”. 
“Miskien”sei de Garypster,”binne wy wol famylje”. 
“Ik wol’t net leauwe”sei Jan, “mar it kin wêze dat jo 
oerpake en dy fan my yn deselde winkel harren 
prúmtabak kochten”. 
 
No bin’k ek hast útkôge, mar dit noch. 
Doe’t Freark Postma, grutter prúmker hat der grif nea 
west, mei pensioen gong, ( hy wurke by de 
Halbertsmafabryk) doe krige hy as ôfskiekado in 
kroadefol pakjes prúmtabak. Freark wie der net mei 
oan!! 
Ik doch no earst de tabaksdoaze mar ticht. De tabak 
moat droech bliuwe en jim ha grif ek al tabak fan dit 
soart ferhaaltsjes. 
 
Sybren van der Vlugt 
 
 

 
 
COLLECTEWEEK KWF 
  
Onderzoek werkt.  Geef tijdens de collecteweek op 
1 t/m 6 september 2014. 
  
In deze week zetten 100.000 vrijwilligers zich in om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor kanker-
onderzoek want, onderzoek helpt. Elke Euro die onze 
collectanten ophalen, draagt bij aan onze missie: 
minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven. 
  
Enkele feiten en cijfers: 
- een op de drie mensen krijgt ooit kanker.  
- dankzij onderzoek is de 5 jaars overlevingskans     
gestegen van 25% in 1949 tot 61% in2011. 
- KWF financiert ongeveer 50% van alle   
onderzoekprojecten in Nederland. 
- Per jaar zijn er circa 400 projecten, waar circa 800 
wetenschappers fulltime mee bezig zijn. 
- Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost 
gemiddeld 500.000 Euro. 
  
Samen met een miljoen mensen dromen wij van een 
wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte 
is. We doen er alles aan om dit waar te maken. 
Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe 
zo snel als zij kunnen, zo snel als wij hen instaat 
stellen. Help daarom mee en geef tijdens de 
collecteweek. 
  
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de 
week van 1 t/m 6 september bij u aan de deur. Elke 
collectant kan zich legitimeren. Wie de collectant mist, 
kan op de volgende manier toch een bijdrage leveren. 
- Sms 'gift' naar 4333 en investeer eenmalig 2 Euro. 
- Doneer online via kwf.nl/doneren. 
  
Maria de Geest  en Gé Strampel 
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Afdeling Warten – Wergea 
 
Donderdag 25 september a.s. is de aftrap van het winterseizoen van de Vrouwen van Nu. We starten met een 
gezellige koffiemorgen in restaurant ‘de Kok en de Walvis’ in Warten om 10.00 uur.   
Nu Geert Jan Vaartjes naar Mauritius is vertrokken, moesten we uitkijken naar een andere prominente 
spreker en dat is gelukt. Onze nieuwe burgemeester Ferd Crone is deze morgen onze gastspreker.  
 
Elke vrouw is welkom!! 
 
Elke vrouw is welkom bij onze afdeling Vrouwen van Nu. 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 bezighoudt en 
belangrijk vindt.  
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 vereniging, wordt dan lid. Er zijn verschillende manieren waarop u 
zicht kunt aansluiten. Op onze website vindt u informatie over het lidmaatschap: www.vrouwenvannu.nl.  
 
Wij spreken ons uit en hebben plezier!! 
 
Voor informatie van onze plaatselijke afdeling kunt u terecht bij: Rinske Santema (058-2552123), Beitske 
Boekema  (058-2552081) of Paula Wobbes ( 058-2551784), maar u kunt ook als gast een van onze 
ledenavonden bezoeken.  
 

 
  

In wergea staat een huis… 

Het lijkt de beginregel van een bekend lied, ‘In Holland staat een huis’, maar daar gaat dit verhaal niet over. 
 
Dit stuk gaat over het bekende ‘Popma Gasthuis’ in Wergea, aan de Kleine Buren 19, een aloud 
bejaardenhuis. Uit het opschrift op de gevelsteen boven de ingang valt op te maken dat dit huis in 1664 
gereed was voor de opvang van nooddruftige, veelal bejaarde weduwen in Wergea. En het was nu de wens 
van Vrouck van Popma, weduwe van Eelse Jaersma, dat in overleg met haar zoon Sipko dit Gasthuis 
bestemd zou zijn voor ‘armlastige weduwen in Wergea, van onbesproken gedrag en lidmaat van de 
Hervormde Kerk’ Toch zullen er in het verleden best wel uitzonderingen op deze regels zijn gemaakt. 
 
Van 1664 naar 2014. Uit deze tijdspanne blijkt dat er dit jaar alle reden is een jubileum te vieren. 
 
Daarom willen de regenten dit jaar extra aandacht schenken aan het 350-jarig bestaan van dit Gasthuis. Zij 
zijn dan ook van mening dat inwoners en oud-inwoners van Wergea, en allen die geïnteresseerd zijn in de 
geschiedenis van het Gasthuis, in de gelegenheid moeten worden gesteld hiervan kennis te nemen. 
 
Het huidige bestuur besloot daarom een herinneringsboek te laten samenstellen, waarin de historie van het 
Popma Gasthuis wordt beschreven. Dit boek zal begin volgend jaar verschijnen. 
 
Tijdens de ‘Open Monumenten Dag’ op zaterdag 13 september is een deel van het Gasthuis eenmalig te 
bezichtigen vanaf 10.30 uur tot ongeveer 15.00 uur. 
 
In museum ’t Ald Slot is gedurende deze periode een expositie met toelichting over dit Gasthuis 
samengesteld, met inzage in de aanwezige, historische bronnen. U bent van harte welkom! 
 
Namens het Gasthuisbestuur, 

A. Dijkstra 
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Sutelaksje Fryske Boek is werom op 
sneon 20 septimber! 
 
Wat begûn mei in opmerking op Facebook, resultearre 
op sneon 9 novimber 2013 yn in tige slagge 
sutelaksje yn Bitgum, Bitgummole en Ingelum. Tal 
fan frijwilligers en skriuwers makken de dei ta in grut 
sukses. De omset (hast € 5000 yn krekt wat mear as 
trije oeren tiid) wie sels in stik heger as de meast 
resinte opbringsten fan de âlde Sutelaksje. De 
ferkeapdei yn Bitgum bewiisde neffens Stifting Tsjil, 
dat de Sutelaksje noch hieltyd takomst hat. Sûnt it 
ôfskaffen derfan gie de ferkeap fan it Fryske boek 
mear en mear achterút en hâlde it mei de publisiteit 
en de sichtberens fan dy boeken ek net oer.  
 
Stifting Tsjil is fuort dernei útein setten mei de opset 
fan in nije, grutskalige Sutelaksje yn 2014. Tsjil giet 
yn earste ynstânsje út fan in Sutelaksje op tsien 
lokaasjes yn septimber 2014. Op dy plakken wurde 
dan doar oan doar Fryske boeken ferkocht. Tagelyk 
mei dy aksje set Tsjil yn op in provinsjale ferkeap 
aksje. Ek krije de ferienings dy’t sutelje in part fan de 
opbringst, yn Wergea binne dit Filmkafé Bagdad en 
keatsferiening KV ‘t Oosten. 
 
Sneon 20 septimber tusken 11.00 en 14.00 ûngefear 
komme de Wergeaster frijwilligers bij jo del mei de 
kroaden fol boeken.  
 
Der wurdt hûs oan hûs in Fryske boekekrante 
ferspraat, deryn stiet mear ynformaasje oer de 
sutelaksje en de boeken dy’t ferkocht wurde. 
 
Sjoch foar mear ynfo oer alle aksjes op 
www.facebook.com/sutelaksje 
 
Rimmy Tijsma-Sinnema – 2551839 
Frans Slaterus – 2552979 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds 
gaat in september van start 

In actie tegen spierziekten 
 

7 t/m 3 september start de 
collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds. 
 
In deze week gaan er ruim 30.000 
vrijwilligers op pad om geld in te 
zamelen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. Het is 
de grootste jaarlijkse actie voor 

mensen met een spierziekte in Nederland. Kom ook in 
actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij 
u in de buurt. 
 
En mist u de collectant, geen probleem, SMS SPIER 
aan 4333 (eenmalig €1,50). 
 
Spierziekten 
Er zijn 600 verschillende spierziekten. In Nederland 
lijden ruim 200.000 mensen aan een spierziekte. 
Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze 
hebben allemaal een verlammend effect op de 
spieren. Er zitten zo’n 600 spieren in een 
mensenlichaam en die sturen alles aan, lopen, 
plassen, fronsen, lachen, ademen. Een ziekte die 
spieren aantast, tast het hele lichaam en daarmee ook 
het hele leven van een persoon aan. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds financiert wetenschappelijk 
onderzoek naar genezing en naar verbetering van de 
kwaliteit van leven van patiënten. En met succes, 
dankzij de financiering van het fonds is er onder 
andere een levensreddend medicijn voor de ziekte 
van Pompe ontwikkeld en zijn wetenschappers op de 
goede weg naar een therapie voor de ziekte van 
Duchenne.   

 

 
Hoi elkenien!  
 
Stadich begjinne wy yn de soos ek wer op te starten. 
De fakânsje hat ús allegear goed dien en wy binne 
klear foar in nij seizoen!  
 
Us iepeningswykein stiet pland op 19, 20 & 
21 septimber! Sjogge wy dy dêr ek?  
 
Dêrnjonken stiet ek elke woansdei fanôf  20:30 
oere oant 00:00 oere, elke freed en sneon fanôf 
20:00 oere oant 01:00 oere en snein fanôf  15:00 
oere oant 23:00 oere it bier wer kâld!  
 
Hooooooiii!!! 
 
It SZDRNZLL-bestjoer 
 
P.S.  fyn ús leuk op facebook om op ‘e hichte te 
bliuwen fan alle feestjes!  
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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 



 

Ferhusberjocht  
 
Nei goed 85 jier yn Wergea wenje ik no yn Frentsjer. 
Ik bin no wat nijer by de bern sadwaande de 
ferhuzing nei Triangel yn in appartemint op 1 heech. 
 
Dat wie 2 juny al mar 13 juny fal ik sa raar as ik by 
de winkel wei kom, dus de ‘knieschijf’ leit dwerstroch. 
Dus nei it sikehûs yn Ljouwert. De oare deis sneons 
de operaasje en tiisdei bin ik nei de Batting yn Hârns 
gongen. 
 
Dêr bin ik west oant 10 july en no thús fierder 
revalidearje. It rinnen giet al wer aardich goed, bûten 
tiidlik noch efter de rollator. 
 
Ik hoopje gau wer fytse te kinnen en wer ris yn 
Wergea te kommen. 
 
Myn adres is: 
A. Maria van Schurmansingel 46 
8801 JS, Franeker 
Till. (0517) 383 883 
 
Hjirby bedank ik foar alle lidmaatskippen yn Wergea.  
 
Groeten, 
Aaltsje Lautenbach 
 
 

Verhuisbericht 
 
Jan en Dinie Veenstra 
B.K. van den Bergstrjitte 13 
Wergea 
 
Na 33 jaar in Wergea te hebben gewoond zijn wij nu 
verhuisd naar: 
Prinses Irenestraat 14 
9251 GZ, Burgum 
 
Hierbij bedanken wij voor alle donateur en 
lidmaatschappen in Wergea 
 
Jan en Dinie Veenstra 
 
 
 

Famyljeberjocht 

  

Op maandag 22 september a.s. begint het 
knutselen weer voor jongens en meisjes van 9 
t/m 13 jaar. 
 
Wanneer je vóór 1 januari 2015, 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 € 20,00 per kind per 
seizoen, dit is van september t/m maart 
(ongeveer 25 lessen van anderhalf uur). Op 
de eerste les krijg je een papier mee waarop 
staat hoe het geld overgemaakt kan worden. 
 
Je kunt je opgeven op maandagmiddag 8 
september van 15.30 – 16.15 uur in het 
Dorpshuis. Bedenk van tevoren alvast op 
welke avond of middag je kunt komen + nog 
een reserveavond of –middag. 
Heb je je maandag 8 september niet kunnen 
opgeven, dan kan dit daarna nog bij Zwanette 
Krist op telefoonnummer 255 33 70. 
 

Het bestuur “Op ‘e Nifelsouder” 

 

 
Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar it 
meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave 
mem, beppe en oerbeppe 
 
Hielkje Feenstra – de Haan 
 
Fam. Feenstra 

Feestelijke  “Minne Hoekstra 

dei” op  13 september in 

Wergea 
 
Op zaterdag 13 september 2014 staat Minne 
Hoekstra, winnaar van de 1e Elfstedentocht in 
1909 centraal in ons dorp. 
Dit jaar is het 130 jaar geleden dat hij geboren 
werd als zoon van de Wergeaster 
schaatsfabrikant Hoekstra. Naast een bekend 
schaatser, was Minne dominee, zanger, 
schilder/tekenaar, en ontwierp hij meubels. 
 
Toeristisch Wergea heeft, gelijktijdig met Open 
Monumentendag, de 13e september gekozen 
om een aantrekkelijk programma rond deze 
veelzijdige persoon te organiseren. 
 
Programma: zie volgende pagina. 
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PROGRAMMA SCHOOLFEEST 2014 

 

VRIJDAG 29 augustus: 

14.00 - 15.00 uur 

Voor alle kinderen van de basisschool zijn er spelletjes rondom de 

school. De spelletjes voor de groepen 1, 2 en 3 zijn op het 

kleuterplein, de spelletjes voor de groepen 4 t/m 8 zijn op het grote 

plein.  

De indeling van de groepen wordt van tevoren op school bekend 

gemaakt. 

 

Deze middag liever niet parkeren in de B.K. van der Bergstraat!! 

 

ZATERDAG 30 augustus: 

9.00 - 9.30 uur 

De wagens worden volgens de uitgegeven nummers opgesteld langs de 

Fricoweg. Een dringend verzoek aan alle deelnemers om ruim op tijd 

aan de start te verschijnen zodat de optocht ook om 9.30 uur kan 

starten.  

 

Enkelingen en groepen stellen zich op in de Kleystrjitte, de 

enkelingen voorop. 

De jury is op dat moment al aanwezig en bestaat dit jaar uit: 

1. Vera Damhuis 

2. Jan Oosterhuis 

3. Inge Dekker 

 

Publieksprijs: 

Er worden aan het publiek briefjes uitgedeeld waarop men kan 

aangeven welke enkeling, groep en wagen deze prijs verdient. De 

briefjes moeten voor 12 uur ingeleverd worden in de bus die bij de  

Havensbank naast de Bidler staat. Er worden twee cadeaubonnen 

verloot onder alle mensen die een briefje hebben ingeleverd. 

 

 



Route van de optocht: 

Fricowei, Kerkbuurt, Nieuweweg, Kooistrawei, Kalsbeekstrjitte, 

Hilleburen, Grote Buren, Nieuwe Leeuwarderweg, Ald Slotwei, 

Leeuwarderweg, en weer terug naar de Fricowei. 

Het zou erg feestelijk zijn als er gevlagd wordt in het dorp en in het 

bijzonder in de straten waar de optocht langskomt! 

Elk jaar is het weer een hele toer om vlot over de Hilleburen en 

Grote Buren te rijden met de optocht. We verzoeken de bewoners 

om de auto’s die dag elders te parkeren en erop toe te zien dat 

bezoekers dat ook doen. 

 

9.30 uur 

De optocht start, voorop gegaan door  fanfarekorps “de Kriich” , 

ondersteund door de “Malletband” uit Weidum.  

Ook het “Jeugd Pasveerkorps” uit Leeuwarden begeleidt de optocht. 

Er lopen genoeg begeleiders mee met de optocht daarom het verzoek 

aan ouders om niet met de optocht (met de wagen of met de groep) 

mee te lopen. 

 

Voor elke groep is er een wisselbeker beschikbaar. 

In 2012 won Wieger Krist de wisselbeker bij de enkelingen. 

Bij de groepen was dat ‘Grut Palma’ en buurtvereniging ‘de Gele Eker’ 

veroverde de eerste prijs bij de wagens. 

Het hangt van het aantal opgegeven enkelingen, groepen en wagens 

af, of deze drie categorieën gehandhaafd blijven. Bij voldoende 

deelname is er voor elke groep een wisselbeker beschikbaar. 

De schoolfeestcommissie wil alle deelnemers van de optocht erop 

wijzen dat met de jury is afgesproken dat de aanwezigheid van 

ouderen/volwassenen op de wagen of in een groep in welke 

hoedanigheid dan ook niet van invloed mag zijn op de jurering. 

Kinderen spelen de hoofdrol tijdens de optocht! 

 

We attenderen de deelnemers erop dat iedereen meedoet op eigen 

risico!  

 



13.30 uur 

Puzzeltocht voor jong en oud door het dorp. 

De start vindt plaats in de Bidler tussen 13.30 en 14.00 uur. 

Oplossingen kunnen tot 16.00 uur ingeleverd worden in de Bidler. 

Zelf een potlood of pen meenemen. 

De prijswinnaars worden ’s avonds aan het begin van de optocht 

bekend gemaakt. 

 

19.15 uur 

De optocht staat weer klaar. Voordat de optocht start worden de 

prijzen bekend gemaakt. 

De route is weer dezelfde als ’s morgens. 

Naast  “De Kriich”  zal  ook de “Malletband” uit Weidum de optocht  

weer muzikaal begeleiden. 

 

20.30 uur 

Het programma is afgelopen voor wat de schoolfeestcommissie 

betreft. Maar zoals altijd is er in het hele dorp en daarbuiten tijdens 

dit schoolfeestweekend nog van alles te beleven.  

 
 

Het personeel en de oudervereniging van basisschool “de Twamêster” 
wenst iedereen een heel gezellig schoolfeest toe! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buurtvereniging De Marren / De Terp heeft het volgende programma 

doorgegeven: 
 

 

Beste dorpsgenoten!  

Graag nodigen wij u uit, om mee te doen aan onze puzzeltocht!  

De bewoners in De Marren / De Terp zijn druk bezig met de 

voorbereidingen. Oud en jong kunnen mee doen, de kinderen kunnen 

spelen in de speeltuin of onderweg spelletjes doen.  

Per leeftijdsgroep zullen er een aantal prijzen te verdienen zijn.  

Bij 2 ingangen, vanaf de Kleine Buren en vanaf de Nieuwe 

Leeuwarderweg, zullen deelnameformulieren te vinden zijn. Hierop 

wordt uitgelegd, wat u dit jaar kunt verwachten. De formulieren 

kunnen dan tot 19 uur in de speeltuin ingeleverd worden.  

U bent van harte welkom op zaterdag en zondag! Tot ziens!  
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In nije kalinder foar it nije jier 
 
Wurkgroep Werregea Ald – Wergea Nij hat foar 2015 
in nije kalinder makke. Alle kearen ha wy in tema. Ek 
dizze kear is dat sa: 
 

“Moaie plakjes” 
 
Wy ha yn it ôfrûne jier in tal kearen in slach troch ús 
doarpen west en ha besocht fan sokke “moaie” plakjes 
foto’s te meitsjen. 
It is nei ús betinken in moaie kalinder wurden, yn de op-
maak sa ‘t jimme dy lyk as by de foargeande kalinders fan 
ús wend binne, mei ien ferskil: de útfiering is dizze kear 
yn kleur. 
 
Op freed 17 oktober, tusken 18.00 en 19.00 oere 
komme wy by de doarren lâns om de kalinder foar € 6,00 
it stik oan ‘e man/frou te bringen. No soe it wêze kinne, 
dat jimme krekt om dy tiid net thús binne en dochs 
graach de kalinder hawwe wolle. Foar jimme sels of om 
wei te jaan. Bygelyks as jierdeipresintsje, of foar 
Sinteklaas, ûnder de krystbeam, of samar. 
Yn dat gefal kin nei 17 oktober efkes kontakt opnommen 
wurde mei Sjoerd L. Spykstra, Nieuweweg 10 of efkes 
mei him skilje 
(058 – 255 17 69). 
Sille we sizze, oant sjen op freedtejûn 17 oktober? 
 
Rinze Visser, skriuwer 

 

Vervolg programma Minne Hoekstra-dei: 
 
10.30 uur start van het programma 
Rijtoer door het dorp met burgemeester Ferd Crone samen met 2de kamerlid Lutz Jacobi. Einde rijtoer bij ‘De 
Frissel’ - Kerkbuurt 10, voor de officiële opening. 
 
De hele dag tussen 11.30 en 17.00 uur: 
De Frissel  - Kerkbuurt 10  

 Tentoonstelling over het leven van Minne  
Afwisselend programma: 

 Documentaire ‘Een wonderlijke dominee’   
 Minne’s preek (na het luiden van de kerkklokken) 
 Minne’s  muziek, pianospel  
 Met vanaf 16.00 uur Trio Pathetique: piano, klarinet en cello  

 
Schaatsenfabriek - De Nieuwe Hoek 3 

- Tentoonstelling over de schaatsenfabriek Hoekstra 
- Filmherinneringen uit de 11-Stedentocht van 1954  

 
Theatrale wandeling ‘Minne Hoekstra komt tot leven’.  
Start bij ‘De Frissel’ – Kerkbuurt 10 
11.30 uur – 13.00 uur – 14.30 uur – 16.00 uur  Ravesteijn Entertainment 
 
Pastorie - Grote Buren 1  
Minne vertelt uit de bekroonde beschrijving van de Historische Elfstedentocht 
13.00 uur – 14.30 uur – 15.30 uur 
 
Dweilorkest  
‘Bjusterbaarlik’ uit Akkrum, door het dorp  vanaf 13.00 uur 
Op diverse plaatsen hapjes en drankjes te verkrijgen. 
 
Met dank aan: 
Zakelijk Wergea, Plaatselijk Belang Wergea, Toeristisch Wergea, De Arrestant, Grafisch vormgever Richard Bos, 
bakker Teije de Boer, Stichting Popma Gasthuis, fam. ‘Hoekstra’. 
 
......en het is extra feestelijk als we op deze dag allemaal de vlag uithangen! 
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             Lesrooster BALA 2014-2015 
 
Maandag: 19.00—20.00  Mindful Hathayoga 
  20.30 —21.30 Mindful Hathayoga 
Dinsdag:  19.00—20.00  Korte Meditatiecursus 
  20.30—21.30  Mindful Hathayoga 
Woensdag:  17.00—18.30  Weerbaarheid voor meiden 
                       19.00—20.00  Energieke Hathayoga 
                       20.30—21.30  Mindful Hathayoga 
Vrijdag:  9.00—10.00    Mindful Hathayoga 
  10.15—11.30  Hathayoga voor Zwangeren 
  20.00—21.00  Klankreis (26 sept., 28nov.,           
     19 dec. 2014 ) 
        
       Kijk voor meer info over de verschillende lessen op                
   www.balawergea.nl  

 
 

Wergea 
  Kleine Buren 11 

(yngong oan’e efterkant) 
www.balawergea.nl 
info@balawergea.nl 

06-41284993 
 

 

 
 



 

 

 
 
Nieuws van K.V ’T Oosten 
 
Partuur Wergea stond als nummer 3 op de lijst op de 
Freule in Wommels!!  
De belangrijkste wedstrijd voor jongens in het 
kaatsseizoen. 
Libbe Mud, Folkert Groen en Bote Groen hebben KV ’T 
Oosten vertegenwoordigd. 
Helaas hebben zij hun eerste wedstrijd verloren tegen 
Lekkum met 5-1 6-0, waardoor zij niet verder gingen 
naar de 2e omloop.  
Ondanks dit verlies mogen wij als kaatsvereniging 
trots zijn dat er sinds jaren weer een partuur is dat 
aan deze wedstrijd meedoet!  
Super Libbe, Folkert en Bote!! 
 
Dan verder naar de jaarlijkse “Merkepartij” al jaren 
wordt er op merkezondag (dit jaar 3 augustus) een 
heren 1e klas partij gekeatst in Wergea. Jaren geleden 
was er sprake van een grote opgave en vele 
bezoekers langs de lijn. Keatsliefhebbers vanuit 
andere dorpen en vele Wergeasters die onder het 
genot van een biertje de wedstrijd aanschouwen. 
Helaas merken wij de laatste jaren dat deze dag 
steeds rustiger wordt. Dit jaar stonden er maar 15 
partuur op de lijst. En ook het aantal bezoekers was 
een stuk minder. Ondanks dit feit is er deze dag leuk 
gekeatst. Doordat de lage opgave was de wedstrijd 
dan ook om 16.30 uur gedaan.   
 
De uitslag: 
 
Een eervolle vermelding is voor het enige Wergeaster 
partuur 
Mathijs Mud, Wietze Punter en Gerard Sinnema  
 
3e prijzen 
Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje 
Elgar Boersma, Haye Jan Nicolay en Roel Hoekstra 
 
2e prijs 
Gosse Beeksma, Hendrik Bouwhuis en Rudolf 
Soepboer 
 
1e prijs 
Michiel Scheepvaart (Koning) Tjerck Karsten en Erwin 
Zijlsta 
 
Na het opruimen van de velden is er nog lang 
nagepraat over de prestaties van de dag, onder het 
genot van een biertje en de klanken van orkest 
Butterfly op het matinee. 
 
 
 

 
 
Door naar de bekerpartij senioren op 6 juli 
Met heerlijke prijzen van sponsor Teye en Rika de 
Boer 
 
Uitslagen heren: 
1e prijs 
Bareld Mud, Henk van der Veen (Koning) en Gerard 
Sinnema 
2e prijs 
Daniel van Dalen en Rene Krist 
 
Uitslagen dames: 
1e prijs 
Aukje Sinnema (Koningin) 
2e prijs Ciska Braams 
 
 
Wat staat er nog op de agenda? 
 
23 Augustus, 09.00 uur Dorpspartij jeugd Sponsor: 
Loek’s Schilderbedrijf 
 
24 Augustus, 09.30 uur Dorpspartij Senioren vanaf 14 
jaar Sponsor: Jan en Wietse Veenstra Rijdende 
Winkels 
 
Op de dinsdagavond vanaf 6 mei t/m 1 juli en van 12 
augustus /tm 26 augustus is er competitiekeatsen 
voor de senioren. (sponsor is Slagerij Kramer)  
Gezellig met elkaar een partij keatsen. In een 
klassement worden punten bijgehouden. Op 26 
augustus worden de prijzen uitgereikt. Deelname kost 
0,50 Eurocent per avond. Voor alle avonden betaald 
met 5 Euro. 
 
 
Het bestuur   
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Bewegen is goed, goed bewegen is 
beter, is Ismakogie, bewegen is 

goed 
 

 
Ismakogie heeft een LIVEdag op zaterdag 25 oktober 
a.s. in Goutum. 
 
Wat is de LIVE? 
De L(andelijke) I(smakogie) VE(ereniging) is een 
vereniging waarbij cursisten en “fans” van de 
Ismakogie elkaar ontmoeten en les krijgen van 
verschillende docenten tijdens de LIVEdagen. 
Op  zaterdag 25 oktober a.s.  zal er een  LIVEdag  
plaats vinden In het Dorpshuis "Ien en Mien" te 
Goutum.  
 
Wat is Ismakogie? 
ISMAKOGIE is een houding- en bewegingsleer waarbij 
het gehele lichaam aangepakt wordt d.m.v. de 
spierketting van het lichaam.  Van top tot teen krijgen 
de spieren een beurt. In elke Ismakogie oefening. 
Binnen en buitenkant. Lichaam en geest. Ismakogie is 
voor jong en oud. Men leert heel goed en bewust te 
voelen wat er gebeurd in het lichaam. Je leert de 
bewegingen toe te passen tijdens je dagelijkse 
werkzaamheden. Efficiënter omgaan met jouw 
lichaam, ondanks bijv. een beperking zoals bij bijv. 
reuma of  fibromyalgie.  Je leert bewust te werken 
aan je houding en aan pijnlijke plekken. Spanningen 
loslaten! 
  
Het thema van deze dag zal zijn: Een reis door je 
eigen lichaam! 
Tijdens de reis van teen naar de top wordt er 
begonnen bij de voeten en geëindigd bij het hoofd. 
Merk hoe u op een eenvoudige wijze leert uw spieren 
met hele kleine vloeiende bewegingen in werking te 
stellen en leer voelen hoe alles ontspant!  
Rug, schouders, nek, bekken, bekkenbodem, alles 
krijgt een beurt op deze dag. 
 Vooral het leren loslaten van ( spier) spanningen is 
erg belangrijk! Te veel spierspanning geeft pijn. 
 
Waar?:  in het Dorpshuis Ien en Mien. De Buorren 
13a, 9084 BB  Goutum. 
Tijd?:  van half 10 - half 5. 
Programma: 
09.30 uur: ontvangst, inschrijven, betalen en er is 
koffie en thee. 
10.00 - 12.30 uur: Ismakogieles van Dirkje en Jildouw 
met korte koffie en thee pauze. 
12.30 - 13.30 uur: lunch met soep, salades, 
rauwkost, brood en beleg. 
14.45 - 16.15 uur: Ismakogie les van Jildouw en 
Dirkje met korte koffie en thee pauze. 
16.15 - 16.30 uur: vragen en evaluatie van deze dag. 
 
 

De kosten:  incl. lunch, koffie en thee:                                     
voor LIVE leden  :  € 10,- 
voor LIVE donateurs  :  € 15,-                                              
voor niet leden  :  € 20,- 
 
Men kan ter plekke lid worden van de LIVE om voor 
korting in aanmerking komen. 
Opgave tot 15 oktober a.s. 
Voor opgave en informatie:  Dirkje Swierstra- de Jong   
Adri Conijn-Voorsluijs Anneke de Koning 
                                     tel. 058-2552300   tel. 
0512-342729tel. 0512-300603 
                          d.swierstra-dejong@hetnet.nl   
adricovo@gmail.comhomebdk@planet.nl 
 
De Ismakogie cursus in Wergea begint op woensdag 1 
oktober a.s.   
Opgave bij Dirkje Swierstra. Beginners en 
gevorderden. tel. 058-2552300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpsgenoten, 
 
Zoals waarschijnlijk bekend vindt sinds 2008 ieder 
jaar op de 2e zaterdag van september, tenzij er 
schoolfeest is, het wereldkampioenschap 
Boerenstraatgolf plaats wat wordt georganiseerd door 
de voormalige VV OPP RC te W ₁. Dit jaar is de datum 
13 september, vanaf 14 uur. De eerste twee edities 
kenden een gesloten karakter, dat wil zeggen dat 
teams werden gevraagd om mee te doen. Sinds 
enkele jaren hebben wij het evenement een wat meer 
open en transparant karakter gegeven, wat natuurlijk 
ook veel beter past bij een officieel 
wereldkampioenschap.  
 
Wij willen daarom iedereen de kans geven om zich op 
te geven voor het leukste en gezelligste 
sportevenement van het jaar. Een team moet bestaan 
uit minimaal 4 en maximaal 6 personen en de 
deelnemers mogen niet jonger zijn dan 16 jaar. Je 
kunt je team uitsluitend opgeven via het volgende 
mailadres: boerenstraatgolf@gmail.com. De open 
inschrijvingstermijn sluit op 6 september 2014. 
Overigens hoeven de teams die vorig jaar hebben 
meegedaan zich niet op te geven, zij worden weer 
gewoon gevraagd. Nieuwsgierig geworden? Neem 
eens een kijkje op onze website: 
http://www.everyoneweb.com/boerenstraatgolf/. 
 

 ₁ Voetbal Vereniging Warga Oud Papier Recycling 
Club te Wergea 
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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 Douwe en Roelie Zuydendorp  
Zie voor arrangementen onze website: www.usdoarpshus.nl.  
In overleg is er veel mogelijk.  
 
E mailadres: r.zuydendorp@online.nl  of 058-2551276 b.g.g. 
058-2126730 
  
Gewoan…Hiel gewoan! Persoonlijk en vertrouwd!   
 
 



 

  

 
 

Puzzeltocht 21 septimber 
 
Op snein 21 septimber sette wy wer in prachtige knobbbeltocht foar jimme  út. 
 
Fansels komt der fan alles oan bod lykas kwisfragen en puzzels, mar it moat foar elkenien te dwaan wêze. 
Wy wolle graach in noflike dei ha mei hooplik moai waar, efkes byprate en in lekker hapke en borreltsje. 
 
Graach opjaan foar woansdei 17 septimber by: 
hendrikjohanna@wergea.com of 058-2553022 
corrievanderzweep@gmail.com. 
 
Graach wolle wy de namme fan de boat, it oantal opfarrenden en it oantal bern ûnder de tolve jier fan 
jimme witte. 
Ynliz per boat is € 5,00. 
Foar alle dúdlikheid, ek net-leden mei in boat kinne meidwaan. 
 
Graach sjogge wy jimme op snein 21 septimber om 9 oere by de passantesteiger van Reinder en Jannie 
de Jong. Der is plak genôch, dus net stinne mar farre. 
 
Oant sjen! 
Corrie van der Zweep, Hendrik en Johanna Sinnema, Reinder en Jannie de Jong. 
 

 

Klupkampioenskip valkjesilen 5 oktober 

 

 
 
Snein 5 oktober organisearret de W.W.S. wer de jierlikse ûnderlinge sylwedstriid mei polyvalken.  
 
Dit jier binne we fan plan om te silen op de Saiter. Yn de jieren 70/80, it thúswetter fan de WWS. Wat is 
hjir in protte Beerenburg de Saiter “yn rekke”. 
 
Ferliene jier dienen trije froulju mei, dit jier rekkenje we op mear!  
 
It programma is as folcht:  
Moarns om 8.30 geane we mei de pream nei de Saiter.  
Moarns wurde er twa wedstriden syld, tusken de middei in waarme hap en middeis ek noch twa wedstriden.  
Hjirnei de priisútrikking mei in gesellige neisit op de pream. 
 
De kosten (boat, iten en drinken) fan dizze dei binne: 
Mannen € 25,00 
Froulju € 17,50 
 
Opjaan kin bij: Albert Gerritsma, penningmeester@wwswergea.nl of 06-51589029. 

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

 
 

Bestjoer W.W.S. 
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  Dorpsgenoten, 
 
In 2013 hebben een aantal dorpsgenoten aangevuld met enkele liefhebbers van elders de Tour for Life gefietst. 
De Tour for Life is een fietstocht van 1200 kilometer door zes landen van Bardonecchia (Italië) naar Zuid-
Limburg (Nederland) waarbij de opbrengsten volledig ten goede komen aan Artsen Zonder Grenzen.  
 

                             
 
En het mooie is, in 2015 doen we het weer! Het idee is om het komende jaar wederom de uitdaging aan te 
gaan om in acht dagen de 1200 kilometer van Italië naar Nederland te volbrengen en daarmee Artsen Zonder 
Grenzen te ondersteunen in het goede werk dat zij wereldwijd verrichten. In een iets andere teamsamenstelling 
maar met hetzelfde enthousiasme zijn inmiddels de voorbereidingen gestart. Dit alles om uiteindelijk goed 
voorbereid aan de start te verschijnen. De komende periode zullen we onder andere via de Havensbank maar 
ook via andere media steeds meer van ons laten horen. 
 
Team Friesland for Life 2015 
Renners: Bonno, Jean Louis, Koen, Atze, George, Freddy, Jelle Jasper, Titus, Freddy en Emiel 
Ploegleiders: Willem, Jitze, Jelle en Arjen 

 

Tour for Life 2013 
wordt 

Tour For Life 2015 
 

20-jarig jubileum WK Teatsen 
 
Het teatsen en daarmee ook het WK bestaat dit jaar 20 jaar. Een jubileum waar we als kommisje trots op zijn. 
Ondanks het feit dat het teatsen inmiddels in veel dorpen wordt gedaan, is Wergea door het WK nog echt de 
bakermat van deze sport. In de afgelopen jaren hebben we redelijk wat fluctuaties in het aantal deelnemende 
parturen gezien, maar het is altijd een mooi aantal geweest van minimaal 40 parturen. Dit jaar waren er 20 
damesparturen en 35 herenparturen, het maximale aantal dat we in Wergea op de sportvelden kunnen laten 
spelen, dus compleet uitverkocht! 
We zien in dit deelnemersveld inmiddels wel een trend dat er op het WK relatief minder Wergeasters meedoen en 
meer bûten-ommers. Dit varieert van deelnemers uit de dorpen rond Wergea die vaak een kaatsachtergrond 
hebben, tot de top van het Friese tennis. Met name deze laatste groep kan vaak goed met een racket overweg en 
dat blijkt in de praktijk een groot voordeel. 
Dit WK kreeg elke partuur 3 jubileum t-shirts aangeboden in dezelfde kleur, die de teatsers bijna allemaal hebben 
gedragen. Hierdoor was het een prachtig kleurrijk schouwspel op het sportveld. Helaas was het weer de teatsers 
niet gunstig gezind. Het kwam met name zondags zo nu en dan met bakken uit de lucht. De teatsers lieten zich 
echter niet uit het veld slaan en maakten er een bijzonder boeiend toernooi van.  
 
Bij de dames waren de 3e prijzen voor de parturen Aukje Nauta (Hilaard), Martine Miedema (Hilaard) en Paulien 
Lemstra (Dronrijp) en Tjitske Roorda (Reduzum), Afke Kuipers (Reduzum) en Henny Tiesema (Reduzum).  De 
finale was erg spannend, maar met 5-5 en 6-2 was het favoriete partuur van Floor Snoeijing, Marleen Zoetendal 
en Karin Boonstra (allen Leeuwarden) te sterk voor het partuur van Carla de Groot, Hessie Westra en Gelske van 
Werkhoven (allen Sint Annaparochie). 
 
Bij de heren kwamen we in de halve finales de verwachte  
parturen tegen. Voor de parturen van Eelco Kimsma 
(Goutum), Sjoerd Hiemstra (Leeuwarden) en 
Johannes de Leeuw (Leeuwarden) en de meervoudige 
winnaars Rutger Balk, Han Homminga en Frank Zeer 
(allen Leeuwarden) eindigde het toernooi met een 3e prijs. 
In de finale moesten de plaatselijke favorieten 
Auke Johan Postmus, George Kooistra en 
Tsjerk Akkerman (Groningen) hun meerdere erkennen 
in het sterke partuur van Joost Willekes (Hurdegaryp), 
Tjeerd de Boer (Franeker) en Björn Folkers (Joure).  
 
Het toernooi was ondanks het weer, weer erg geslaagd. 
We willen via deze weg nogmaals onze vrijwilligers 
en sponsoren bedanken en we gaan volgend jaar 

gewoon verder met het 22e WK: tot volgend jaar!                    De Fryske Teatskommisje 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
  

Dorpsagenda 
 
29.08.2014 - 31.08.2014  Schoolfeest                           Gehele Dorp  

03.09.2014  Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs 
19.30 uur      

04.09.2014  Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

13.09.2014  Feestelijke "Minne Hoekstra Dei" Gehele Dorp  

10.00 uur - 17.00 uur     

13.09.2014  Open Monumenten Dag Gehele Dorp 

10.00 uur - 17.00 uur  

13.09.2014  Wereldkampioenschap Boerenstraatgolf  Gehele Dorp  

14.00 uur     

20.09.2014  Sutelaksje it Fryske Boek Gehele Dorp  

21.09.2014     
09.00 uur Puzzeltocht WWS  Oanlisplakken Reinder en Janny  

25.09.2014 Vrouwen van Nu Warten  

10.00 uur                                     Jaap Kooistra over zijn boek Melodie van een eiland 
 
26.09.2014  Burendag  Doarpshûs 

14.00 uur     

26.09.2014  Filmcafe Bagdad , Kinderfilm Us Doarpshûs  

16.30 uur  

26.09.2014  Filmcafe Bagdad "Little Miss Sunshine" Us Doarpshûs 

20.30 uur  

02.10.2014  Oudpapier Twâmester - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

05.10.2014  WWS onderling zeilen op de Saiter Kooistrabrêge  

08.30 uur  

08.10.2014  Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs 

19.30 uur  

09.10.2014  Jaarvergadering V.V.Warga Kantine V.V. Warga 

20.00 uur 

17.10.2014                                  Schutjassen Loterijclub "Risico" Café Lands Welvaren  

19.45 uur 
18.10.2014  Schutjassen V.V.Warga Kantine V.V. Warga  

19.30 uur  

22.10.2014  Vrouwen van Nu Us Doarpshûs  

19.45 uur  Lipkje Ferwerda maakster van ijs en zandsculpturen 

 
24.10.2014 Filmcafe Bagdad Us Doarpshûs  

20.30 uur  

 
 

Gereserveerde data’s zie www.wergea.com  “Agenda” 
Voor verdere opgave’s e-mail: a.kerkstra@upcmail.nl 

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 
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http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/details/1155-schutjassen-loterijclub-risico
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/venueevents/3-cafe-lands-welvaren
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/details/1159-schutjassen-v-v-warga
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/details/1174-filmcafe-bagdad
http://www.wergea.com/joomla320/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
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Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 
voor alle andere zaken op 0900-8844, zoals een 
afspraak met de wijkagent. 
 
 
Thuiszorg Het Friese Land 
Voor verpleging, verzorging en andere hulp en 
ondersteuning op het gebied van de thuiszorg. 
Aanvraag hulp, zorg, advies en info: 0900 – 8864. 
 
 
Doarpsteam Wergea  
Van ma t/m vrij tussen 10 en 14 uur.  
Info: 06 - 311 53 510. 

 
 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 

Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Douwe en Roelie 
Zuydendorp, r.zuydendorp@online.nl of 058-255 1276 
b.g.g. 058-2126730. 
 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt T. Kloosterman, 06 – 2032 4229. 
 
 
Contactgegevens gemeente Leeuwarden 
Voor meldingen, klachten of overlast over uw 
leefomgeving neemt u contact op met de melddesk. 
Dit kan telefonisch via 14058 of via 
www.leeuwarden.nl. 
Ook voor alle overige zaken neemt u contact op via 
14058. De telefonistes verwijzen u dan verder door. 
 

Stichting Aldereinwurk Boarnsterhim 
Doel: emancipatie, participatie en welzijn van 
ouderen. Info: (0566) 62 31 36, ma. t/m do. 9 – 12 
uur. 
 
 
Meldpunt Boarnsterhim  
Voor 55 +, chronisch zieken en gehandicapten. Doel: 
beantwoorden vragen over hulp, zorg en zelfstanding 
wonen (0566) 62 42 52. 
 
 
"Meitinker" Warten / Wergea  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 
06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl. 
Inloop in ‘Us Doarpshûs’ iedere woensdag: 10.30 – 
11.30 uur. 
 
 
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!  
  

Kerkdiensten september 2014 

 
St Martinusparochie 
Za. 6 sept. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
zo. 14 sept. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
Za. 20 sept. 19.30 uur com. J. van Beek 
Zo. 28 sept. 10.00 uur euch. J. de Wolff 
 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
7 sept.   09.30 uur  Warstiens da. A. Buizer-Tchiengang 
14 sept. 09.30 uur Warten da. A. Buizer-Tchiengang 
21 sept. 09.30 uur Warstiens da. J. van Doorn 
28 sept. 09.30 uur Warten da. W. Tinga 
5 okt.  Startzondag 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
7 sept. 10.00 uur zr. B. Bosscha 
  Fryske Tsjinst 
14 sept. 10.00 uur ds. Joh. v.d. Meer 
21 sept. 10.00 uur ds. Joh. v.d. Meer 
28 sept. 10.00 uur ds. Joh. v.d. Meer en 
 ds. P. Lindeboom, Startzondag 
5 okt. 10.00 uur Broederschapsviering, 
 gez. met DG Harlingen in Harlingen 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
7 sept. 11.00 uur ds. T. Deelstra 
14 sept. 09.30 uur ds. J. van der Veen 
21 sept. 11.00 uur ds. A. van Vliet 
28 sept. 11.00 uur ds. L. Oost 
 
Scriba: Anneke Sibma – De Vries 
annekesibmadevries@gmail.com  
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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, tel. 058 - 2551261 
SPOEDNUMMER: 058 - 2551125 
www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 
12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30uur, alleen 
op afspraak.  
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 
14.00 uur. 
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 
uur. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel 
potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  
 
Apotheek: 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 17.00 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.  
 
Voor vragen over (herhaal)medicatie bellen tussen 
10.00 uur – 11.00 uur op 058 - 2550834 
 
 

Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
werkdag tussen 16.15 uur en 16.45 uur (op woensdag 
tot 17.45 uur) 

 herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, 

naam en dosering herhaalmedicatie, keuze 

bezorgen of halen.  

 Herhaalreceptenlijn: 058-2550625 

 
Bezorgen medicatie: 
Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en 
Warten.  
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. Intakeformulier 
verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de 
website.  
 
Avond-, nacht en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL” voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend.  
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 Colofon 
 
Augustus 2014, 54e 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, Hilleburen 10, 
9005 PT, Wergea tel. 06 – 2380 7486. 
 
Drukker: Donkel & Donkel, Drachten. 
 
Abonnement: Voor lezers buiten Wergea, 
Warstiens en Eagum: € 22,50 per jaar. 
 
Rekeningnummers: 
Rabobank: NL49 RABO 0335 4101 38 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 
 
Beide t.n.v. Havensbank, Wergea 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren 
van het bericht betalen. 
 
Volgende Havensbank: verschijnt op 
zaterdag 27 september 2014. 
Kopij uiterlijk woensdag 17 september a.s. 

vóór 18.00 uur inleveren! 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 
Oktober: woensdag 22 oktober vrijdag 31 oktober 
  
November: woensdag 19 november zaterdag 29 november 
 
December:  vrijdag 19 december woensdag 31 december 
  Oudjaarsdag 
2015 
 
Januari: woensdag 21 januari  vrijdag 30 januari 
 
Februari:  woensdag 18 februari vrijdag 27 februari 
 
Maart: woensdag 18 maart vrijdag 27 maart 
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