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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

 
  
Dit jaar stond er voor het eerst ook weer het nodige vermaak klaar voor de oudere jeugd. Helaas was de opkomst 
hier wat minder, maar volgend jaar proberen we het gewoon weer! ’s Avonds kon men genieten van de 
waterspelen, die weer semi-vakkundig en met redelijk weinig moeite geleid werden door ex-kommisjeleden.  

’s-Avonds in de tent kon de ene helft van wergea genieten van New York terwijl de andere helft de primeur had in 
het dorpshuis met een optreden van Die Twa. Mooi om te zien dat deze avond zeer geslaagd was! Ook de niet 
doorsnee merkeganger had hier een gezellige avond! 
 

De winnaars van het spektakel op, onder of door het water: 
 
1e prijs  Hessel Breeuwsma & Astrid Bijlsma 
2e prijs Leonard Tolsma & Femke Annema 
3e prijs Sjoerd Tholen & Sybrich Annema 
 
Zondag. Rustdag. De zondag verliep als één grote cantate. Wakker worden in pianissimo, gevolgd door een 

sportief intermezzoforte, via de fouderingbridge over naar het crescendo in de feesttent. Een geweldig matinee 
met leuke muziek en een supersfeer! Applaus! 
 
Maandag. Oioioioioi.  

Strak in pak zaten we om 07:30 bij dhr. Wesselius in het gelid om op uiterst formele wijze de dag door te praten. 
Een verkwikkend ontbijt werd gevolgd door een wandelingetje door het dorp met de meest fanatieke delegatie van 
de Kriich. Al ontbrak het de tocht aan een miami’tje of 8: jedoch bedanken wij ons muzikale vrinden voor hun 

inzet. 
10:00 trapten wij af met het balgooien op de dikke dame waarmee het groot matinee officieel geopend was. Rintje 
Kas en kornuiten zorgden ook dit jaar voor een topfeest!  
 
De winnaars van het balgooien op de dikke dame bleken dit jaar te zijn: 
Dames: Heren: 

1e prijs: Angré de Vries 1e prijs: Mikhail Loonen 
2e prijs: Hillie de Vrieze 2e prijs: George Kooistra 
3e prijs: Esther Kooistra 3e prijs: Wietse Wybrandi 
Mooi weer op de maandag zorgde voor een groot deelnemers aantal aan de spellen. 
 

Hier de winnaars van de 50+ spelen: 
Dames: Heren: 

1e prijs: Coba Sinnema 1e prijs: Theun Zwart 
2e prijs: Ypie Kerkstra 2e prijs: Bouke Wijbrandi 
3e prijs: Angré de Vries 3e prijs: Bert Sinnema 
 
Een zomers miniconcert van Gerrit Poortinga zorgde voor tevreden gezichten bij de afsluiting van merke 2015! 
We hopen dat jullie hebben genoten! 
 

Dan rest ons natuurlijk nog het antwoord op de jaarlijkse prijsvraag te vermelden: 
Hoefolle wille hat Jan fân syn Plezier? 
 
De merkekommisje heeft net voor de merke de te koop staande Jan Plezier overgenomen. Zonde om deze uit het 
dorpsgezicht van Wergea te laten verdwijnen, toch?! Het antwoord was dan ook: ‘hiel folle, want hy is no fân de 
kommisje’.  

 
1e prijs wordt uitgereikt aan Baukje van Wieren (Diner voor 2 op Trije Hûs) 
2e prijs is bestemd voor Sybrich Annema en Nynke Annema (BBQ inclusief MC) 
 
Al met al een super geslaagde merke 2015. Tot volgend jaar! 
De Merkekommisje groet u, 
Wytse Kooistra 

Bas Stienstra 
Auke Stuiver 
Wietze de Vries 
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
Remmelt Wartena 
Klaas Wijbrandi 

Abel Kooistra 

 
Voor foto’s en andere informatie bezoek onze website: www.merkekommisje.com 
En like ons op Facebook: www.facebook.com/merkekommisje 

http://www.merkekommisje.com/




 

  

Gezellige Muzikale Nazomermiddag 
 

 
 

Trije Hûs  Terras aan het water 
Big Band Two Towers Collective 

Zang: Christina de Boer en Jetze Koster 
Zondag  6 september  2015 

Vanaf: 14.00 uur 
 
Vanaf 12.00  is er deze middag om het half uur een 
afvaart vanuit Grou naar Trije Hûs. 
 
Oant sjen! 
 

K.W.F- collecteweek van 

7 t/m 12 september 2015 
 
De collecteweek van K.W.F. Kankerbestrijding start op 

maandag 7 september 2015. 
 
In deze week zetten ruim 100.000 vrijwilligers zich in om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. 
Elke Euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan 
onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere 

kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 
Kanker raakt ons allemaal. 
 
Enkele feiten en cijfers over kanker: 

 1 op de 3 mensen krijgt ooit kanker 
 jaarlijks overlijden ruim 42.000 mensen aan 

kanker 

 dankzij onderzoek is de 5-jaars overlevingskans 
gestegen van 25% in 1949 tot 65% in 2013 

 K.W.F. financiert ongeveer 50% van alle 
onderzoeksprojecten in Nederland 

 per jaar zijn er circa 400 lopende 
onderzoeksprojecten, waar circa 800 
wetenschappers fulltime mee bezig zijn 

 
Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld 
waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. 
Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo 
snel als ze kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen.  
Help daarom mee en geef tijdens de collecte week.  De 

collectant komt in de week van 7 t/m 12 september bij u 

aan de deur. 
 
Maria de Geest 
Gé Strampel 
 

Ruim 30.000 vrijwilligers in actie 
tegen spierziekten  

 

Collecteweek 
Prinses Beatrix Spierfonds 

gaat 13 september van 
start 

 
Van 13 t/m 19 september start de 
collecteweek voor het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Wergea, Warstiens en 
Eagum. Het is de grootste jaarlijkse 
actie voor mensen met een spierziekte 

in Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers 
gaan op pad om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar 

spierziekten.  
 
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in 

voor alle mensen met een spierziekte in 
Nederland. Dat zijn ruim 200.000 
mensen. De collecte is één van de 
belangrijkste inkomstenbronnen van het 
fonds. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk van 
donaties en de inzet van vele 

vrijwilligers. Kom ook in actie tegen 
spierziekten en geef aan de collectant bij 
u in de buurt.  
 

Spierziekten 
Er zijn 600 verschillende spierziekten. 
Sommige zijn dodelijk, sommige zijn 

erfelijk, ze hebben allemaal een 
verlammend effect op de spieren. De 
spieren in een mensenlichaam 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. 

Jeften 
 

Sinne, jild en wille kinne in protte 

tille 
 
€      7,50: A.L.-deH. 

€    19,00: J.M. 
€    20,00: J.H-W 
€    25,00: J.K. 
  

http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
http://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/even-met-een-spierziekte/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-slvaPxccCFYNeGgodRSEGzA&url=http%3A%2F%2Ftravel.blog.nl%2Ftips-tricks%2F2015%2F06%2F16%2Fvakantietip-neem-extra-contant-geld-mee-naar-griekenland&ei=8dbcVf_vGoO9acXCmOAM&psig=AFQjCNHfskVLJhLgoiV1WwTKGQLdXd1mKA&ust=1440622686674703


JETZETECHNIEK 
Elektra 
Centrale verwarming 
Waterleiding 
Gasleiding 

Reparaties 
Wasmachines 
Drogers 
Vaatwassers 
Naaimachines 
Alles waar een stekker aan zit 

Jetze vragen altijd slagen! 
06-20966696  /  058-8450434 
jetzetechniek@gmail.com 

www.jetzetechniek.nl 

Gele Eker 14  Wergea 



 

 

 
 
  

  

 Na het kijken van de Deense serie Borgen, over een vrouw die president van Denemarken 
 wordt, vraagt Ag me wat ik zou zijn geworden als ik mocht kiezen uit alle beroepen van de 

 wereld? 
 

 Gemakkelijke vraag: Chefkok! 
 
 Ik ben Geert-jan, broer van de alom bekende Koos en die kok van Trije Hûs René, zoon van 
 Jan en Janny Vaartjes. Ik ben getrouwd met Anne Gre Epema (dochter van master Epema 
 uit Warten) en trotse vader van Sep (3 jaar) en Maas (5 maanden). 
 
Iets meer dan een jaar zitten we nu op Mauritius. Alles opgegeven in Friesland om naar de andere kant van de 

wereld te verhuizen met mijn (dan zwangere) vrouw en zoon. Afrika. Een nieuw leven. Engels en Frans praten 
i.p.v. Frysk, geen merke, niet meer wachten voor de 2 bruggen en het moeilijkste: geen familie of vrienden om 
je heen....  
 
Het begon toen een docent op de Hogere Hotelschool waar ik mocht jureren vroeg wat ik na Lauswolt wilde 
gaan doen. Na bijna zeven jaren snoeihard werken, altijd gaan voor het hoogst haalbare was ik misschien wel 

aan iets anders toe?! Ik denk dat het pas tot me doordrong toen ik er over praatte: Ik zou wel leiding willen 
geven aan meerdere chefs, in een groot hotel. Verschillende restaurants, veel gasten en gave gerechten 
bedenken. 
 
Dus dat was mijn antwoord, waarschijnlijk meer een droom dan werkelijkheid. Want waarom zou ik een goeie 
baan als chefkok in het mooiste hotel van Nederland opgeven om naar het buitenland te vertrekken? Ik zou 
toch gek zijn om weg te gaan van een plek waar ik tot mijn vijftigste kon blijven werken. Het ging goed: Al 7 

jaar het beste restaurant van Friesland en nummer 41 van Nederland volgens de culinaire gids De Lekker! En 
dan, niet geheel onbelangrijk, mijn vrouw en kind, zouden ze het überhaupt overwegen om met me mee te 
gaan?! 
 
Een paar dagen na dit gesprek belde deze docent me op en vertelde dat hij een oud collega op Mauritius had 
die nog een executive souschef (2e man in de keuken) zocht.  Dus Ag appen; Google Mauritius eens! Wil je er 
wonen? Het werd snel serieus: solliciteren via Skype. Voor ik het wist hadden ze me uitgenodigd om naar 

Mauritius te komen. De week van de opening van het resort meemaken.  

 
Het hotel Outrigger Mauritius Beach resort heeft 181 kamers, 4 restaurants, 3 zwembaden, een spa, 
tennisbanen, fitness, wineroom, winkel en nog veel meer. 
Het is direct gelegen aan prachtige stranden en strak blauwe zee, geen slechte plek om te werken! Maar "ik 
laat de roze bril thuis" op advies van mijn baas/vriend Marc van Gulick. Is dit  qua werk de juiste uitdaging? 

Kan Ag zich hier vermaken? Zijn de scholen geschikt voor Sep? Hoe zit het hier als je een kind krijgt?  
 
We besluiten om te gaan. De reacties van familie en vrienden zijn vaak super, soms ook heftig. Afscheid 
nemen is niet gemakkelijk. Mauritius is ver weg ...  
Na 7 jaar Lauswolt is het vertrek daar ook bijzonder lastig. Mijn afscheid had ik strak gepland, de laatste 
werkdag in Beetsterzwaag was de drukste in mijn carrière. 500 gasten VIP lunch en voor 1500 gasten een high 
tea verzorgen in de tuin van het landgoed. 

 
Daarna spullen pakken, meerdere afscheidsfeestjes met 
vrienden en familie en eerst alleen op naar Mauritius! 

 
Dagelijks denk ik, ik zou een boek moeten schrijven met 
de bijzondere gebeurtenissen. Leuke en ook minder leuke. 
Een boek zal er voorlopig niet komen maar dit is een leuk begin!  

 
Geert-Jan Vaartjes 
 
 
 
En dit begin krijgt een vervolg in de eerstkomende Havensbanken. 

 

 

http://saturdaybriefing.outrigger.com/wp-content/uploads/2015/04/WP-Chef-Geert-Jan-Vaartjes.jpg


                                                                                                      
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!   
 
 

Ook niet onsterfelijk? Regel dan je uitvaart in vertrouwde 
omgeving! 

Regel je afscheid in eigen dorp en kies voor uitvaartvereniging 
‘De Laatste Eer’, Wergea, Warstiens. Deze Wergeaster uitvaart-
vereniging bestaat al sinds 1924. In de beginjaren deed men aan 
“rou en trou yn eigen doarp”. Het was de burenplicht om de over-
ledene naar zijn/haar rustplaats te brengen. Tegenwoordig is er 
veel veranderd. 
 
De Laatste Eer heeft haar beleid geüpdate zonder de basis van het 
oude “rou en trou” weg te gooien. Daarvoor heeft de vereniging 
vertrouwde personen ter beschikking die onze leden kunnen bij-
staan om een persoonlijke uitvaart te regelen.  
 
De vereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met uit-
vaartverzekering Twenthe, zij zorgt voor de financiële kant. Bij 
Twenthe kun je de verzekering afsluiten die bij jou past. 
 
We werken met professionals en vrijwilligers. Op deze manier 
kunnen we jou goed bijstaan in moeilijke tijden.  
 
De bode van onze vereniging is dhr. T Bijlsma, tel. 0511‐ 
521336/06 53931149 of 06 10330337 .  Mailadres: in‐
fo@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’: mevr. I 
Hoogwater, tel. 058-2552437. Mailadres: post@ihoogwater.nl. 
Telefoonnummers van de uitvaartverzekering Twenthe vind je op 
de polis; het algemene nummer is 053-4312732. 



 

 

   Op woansdei 5 augustus is ús doarpsgenoate Nynke de Groot ôfset foar in flinke 
 kuiertocht hielendal nei Santiago de Compostella yn Spanje. It is de bedoeling dat sy 

 heal desimber oankomt yn dit Spaanske bedevaartsoord. Yn de kommende 

 Havensbanken kinne jo folgje hoe it mei har aventoer giet!  
 
 De earste dagen 
 It ôfskied fan freonen en familie foel dreech mar it wie wol moai. 
 Ik waard waarm ûnthelle yn de pelgrimsherberch yn Vessem. De folgjende dei moast 

 ik nei de stilte keamer en waard ik seinige troch broeder Fons. Dit wie hiel bysûnder.   
 Ik bin doe nei Postel rûn, dêr koe ik sliepe yn de abdij. 
 No tige bysûnder! Ik stie wat skruten by de grutte foardoar. Mar ja, kin der wol  stean 
bliuwe mar dat jout ek gjin donder. Dus skilje! Oan de oare kant docht in wat snústrich útsjende pater yn in 
lange wite jurk, de doar súntsjes iepen. "Gij seit pelgrim? No, dat like my wol dúdlik. Jo geane sa net nei it wurk 
no! 
Mar it mantsje wie hartstikke aardich en wiisde my de keamer. Wat in yndrukwekkend gebou. O ja, sei de man, 

ik moast jûn om 18.00 oere wol ferplicht de tsjinst bywenje en dêrnei mei ús allen ite.  
 

Dy tsjinst gong wol. Mar dat iten! De tafel wie dekt dus ik gong mar sitten. Hiel súntsjes waard ik op de rêch 
tikke en der waard my freonlik fersocht om efter de stoel stean te gean mei de hannen vouwt.  
Jawis.....oei.. De kleuren fleine my op en del.  
De pater sei wat en eltsenien die mei, behalve ik. It wie wat oer zondaars en fertrouwen ofsa. Dêrnei koene we 
ite. No ik hie wol sin yn wat, dat nei 10 minuten wie ik wol klear. 

Ik krige net de yndruk dat it hjir de gewoante wie om by tafel wei te rinnen om op de bank del te ploffen. Dat ik 
ha der noch 20 minuten sitten. Ik fielde my as in ysbear yn de jungle! 
Einliks gong de pater stean (wy ek fansels). Pfff....ik wie sa bliid dat ik wer bûten stie. De folgjende dei oan it 
moarnsiten gong it better. Ik krige de segen fan God mei! 
De dei dêrop wie freselik! Waarm, gjin iten en geastelik stikken. Doe ha ik kontakt hân mei it thúsfront. Pffff...De 
ûnwennichens en it allinne wêzen falt net altiid ta. Gong hjoed better. Ha helaas in dikke skienbonke. Ofwachtsje! 

 
België 
Bin in pear dagen mei Alex (61, journalist, Belg) oprûn. Hy rint itselde paad nei Santiago. We hiene sliepplak fûn 
yn Tienen. Amai. ....wat in bende! Doe't de doar iepen gong, kaam der in lucht wei! De merketinte op moandei 

wie der neat by. It rûkte nei kattestront. It jonkje dat iepen die wie hiel aardich, al koest troch alle piercingen de 
eagen net rjocht sjen. We waarden meinaam yn in keamerke en moasten wachtsje. Ik hie de noas ticht omdat ik 
bang wie dat ik oars kokhalsje moast fan de stank. Ek Alex hie it dreech. Ik rûn om de tafel hinne om in skilderij 

wat better te besjen. Hie ik better net dwaan kennen want myn iene skoech stie midden yn de kattestront! 
 
It jonkje kaam wer en frege of we moarn ek ontbijt ha woene. Ik frege yn hokker keamer dat serveard waard. No 
gewoan yn dizze sei hy. Doe ha we mar sein dat it net hoechde. 
Hy liet ús de wc sjen. Och, leave God! Dy wie noch smoarger dan it húske fan de nachttrein yn Thailân! 
De douche wie net better. Alex woe net douche mar ik bin der al ûnder stapt. Ach, dat wetter hie noch gjin ien 
mei de hannen oan sitten. It koste neat dus net seure. Doe noch in dei mei Alex rûn. Dêrnei wer allinich. Ha yn 

de abdij sliept fan Leffe. Sa as de namme docht vermoeden sille se dêr fêst wol in lekker bierke ha. Mis! 
Jammer.  
Ik koe der sliepe yn in apart gebou. Dat wie hiel grut en âld mei allegear keamers. Yn ien dêrfan stiene allegear 
bêden. In douche wie der net. Wol in wasbak. De pater frege my as ik ek nei de tsjinst gong fan 18.00 oere. Ik 
sei dat dat gjin nut hie want ik ferstie dochs gjin Frânsk. Makke neat sei de man. De taal fan God is leafde. Jawis! 

Dus hinne... 

 
De nacht wie ik wat eangstich. Der lei ik hielendal allinich. ..fûn it mar neat. Om 3.30 oere skrok ik wekker. Ik 
wie der wis fan dat der ien wie. Ik siet rjocht op yn bêd en hie myn bûsmes út de tas helle. Wie der klear foar. De 
hertslag soesde my yn de earen. Nei 10 minuten wie ik der wol wis fan dat it mar hersenspinsels wiene.  
Hjoed soe ik mar 8 km rinne y.f.m. de blieren. Jammergenôch wêr ik tocht dat ik sliepe koe, gong net troch. Wat 
in teloarstelling. Myn skonken dogge sa sear! As wie it noch net genôch… ek noch ferdwaald! Bin hielendal útput 
yn de berm sitten gongen. De ûnwennigens, de pine....it waard my wat tefolle en de triennen glieden my oer de 

wangen. It seach der fêst nuver út want in kreas madammeke stoppe en hat my in lift joen nei it folgjende plak.  
 
Dêr bin ik no. Ha noch gjin sliepplak…. 

 





 

CUNST in Wergea 

Open Atelier route, 
een groot succes! 

 
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni was het zover. 
Maar liefst 23 beeldend kunstenaars en creatieve 
vormgevers, mensen die graag wat moois maken en 

met hun handen bezig zijn, hadden hun werk tentoon 
gesteld op verschillende locaties in heel Wergea. It 
publiek was welkom. In tuinen of werkplaatsen maar 
ook in Galerie Atelier lll en in Atelier Zaal 5. 
 
Een kleine werkgroep bestaande uit Erica Haijtema-

Tasseron, Wieke Zwart, Ciska van der Meer en Erika 
Kamminga had met hulp van de deelnemers gezorgd 
voor die locaties én voor een plattegrond. Elke 
bezoeker kon zijn eigen route uitstippelen en als je 
even wilde uitrusten kon dat op één van de terrasjes 

bij 's Lands Welvaren, It Ald Slot of De Arrestant.  
Bakkerij Teije de Boer speelde weer mooi in op de 

actualiteit door speciaal voor deze dagen "CUNST in 
Wergea"-gebakjes te maken. 
 
Het initiatief voor deze open atelier route kwam van 
Toeristisch Wergea en had als belangrijkste doel 
Wergea op de kaart te zetten op een verrassende 
wijze. Het mag duidelijk zijn dat deze doelstelling met 

glans is gehaald. Met name op zondag was het 
gezellig druk onderweg tussen de verschillende 
tentoonstellingsruimtes. Er zijn honderden bezoekers 
geweest. Sommigen van ons hadden na afloop geen 
stem meer over door het alsmaar geven van uitleg 

aan al die kijkers. Die kwamen uit Wergea zelf, maar 

ook van ver uit de provincie en daarbuiten. 
 
Dat was mede te danken aan een intensieve 
promotiecampagne. Alle regionale weekbladen in heel 
Fryslân hebben ons persbericht geplaatst. Ook kregen 
we uitgebreid de gelegenheid ons verhaal te doen bij 
Omrop Fryslân Radio én Televisie, in Op en Út van 

Douwe Heeringa. Op woensdag was Geert van Tuinen 
al in Wergea geweest voor een interview en achteraf 
plaatste de Actief nog een aardig stukje. 
 
Het met elkaar organiseren van de Open Atelier Route 
"CUNST in Wergea" gaf de deelnemers de gelegenheid 
elkaar en elkaars werk wat beter te leren kennen. 

Prachtig dat we steeds welkom waren bij Wieke in 
Atelier Zaal 5 om zaken te regelen en afspraken te 
maken. Altijd stond de koffie klaar. Velen kennen 
Wergea van het openluchtspel, toneel en muziek. Met 
de open atelier route kwamen nu de wat meer 
individuele kunstvormen aan bod. En er blijkt in 

Wergea veel te gebeuren op dit vlak. Zoals schilderen, 
fotografie, houtsnijwerk, beeldhouwen, keramiek, 
illustratie, glas-in-lood, aardewerk/porselein, 
handvaardigheid en textiele werkvormen als vilten, 
spinnen en creaties van surfzeilen. 
 
Als deelnemers zien wij terug op een enerverende en 

leuke tijd. 
 

Een enthousiaste deelneemster 

.  

 
 
 

Beeldhouwwerkplaats 
binnen-ste-buiten binnenkort in 

Wergea 
  
Momenteel wordt er hard gewerkt om de nieuwe 
Beeldhouwwerkplaats aan de Fricowei 37 in orde te 

maken. 
We hopen eind september te kunnen starten met 
allerlei Aktiviteiten: 
  

Iedere dinsdagmiddag CURSUS BEELDHOUWEN of 
BOETSEREN van half 2 tot half 5 

Voor jong en oud, beginnend of gevorderd. U krijgt 
 individuele begeleiding. 
Belangrijk is het vrij werken met verschillende soorten 
steen, van zacht tot harder, met klei of was,  
en vooral het plezier en ontdekken of verdiepen van 
vormen en technieken. 
  

Iedere donderdagmorgen OPEN ATELIER van half 10 
tot half 1 
U kunt onder begeleiding een beeld maken , met 
steen of ander materiaal. 
Deze ochtend heeft een Open karakter, dwz dat je 

wekelijks, maandelijks of incidenteel kunt komen 
werken. Er wordt gewerkt met een knipkaart. 

  
Iedere DERDE ZATERDAG van de maand is er een 
DAGWORKSHOP. Een hele dag beeldhouwen, geheel 
verzorgd, onder begeleiding. De eerste workshop is 
op zaterdag 17 oktober. 
  

En verder op afspraak: Kinderfeestjes, groeps-, 
familie-en bedrijfsuitjes op maat. 
  
Wij hebben er zin in en hopen u een keertje te 
ontmoeten op de werkplaats. Loop gerust een keertje 
binnen om te kijken, of het iets voor u is, of zomaar. 
  

Voor informatie of opgave: 
Margot Tubben 06 – 1544 6642, 
www.binnen-ste-buiten.nl 
  
Heleen Kappers en Margot Tubben  

http://www.binnen-ste-buiten.nl/




 

 

  
Beste Wergeasters, 
 

Op 4 juni was het D-day voor het team ‘Sunny Moon’. 

 
Om 03.00 uur in de ochtend vertrokken we met zijn 
allen naar de start aan de voet van de Alpe ‘d Huez. De 
fietsers startten rond half vijf en konden door ons goed 
gevolgd worden. Kort daarna startten de lopers. Een 
fantastisch gezicht. 4200 fietsers en 1700 lopers die 

een lange slinger van lampjes vormden tijdens hun 
eerste tocht naar boven. Niet minder indrukwekkend 
waren alle kaarsjes die door deelnemers geplaatst 
waren in elke bocht. Honderden brandende kaarsjes 
voor evenzoveel slachtoffers of patiënten van kanker. 
Dat raakt je diep, neem dat van ons aan. Je wordt ook 

stil van al die foto’s van mensen die er niet meer zijn, 
zowel jong als oud. En zeker word je stil toen een 
jonge deelnemer van 11 jaar, geheel kaal van de 

chemo’s, de finish overkwam met zijn handjes 
omhoog. Dan besef je pas echt waarvoor je het doet. 
Dan besef je pas hoe belangrijk financiële steun voor 
de bestrijding van deze vreselijke ziekte is.  

 
Het voltallige team ‘Sunny Moon’ bedankt jullie en 
Tamme/Jilt dan ook hartelijk voor jullie steun aan onze 
emballageactie bij Tamme Hansma. Jullie hebben de 
afgelopen maanden met elkaar in totaal € 426,15 
ingebracht. Fantastisch!! Elke cent is aan het KWF 
overgemaakt.  

 
We zijn met 8 sporters de Alpe ‘d Huez opgegaan. 5 
fietsers, 1 hardloper en 2 wandelaars. 2 van onze 

fietsers hebben de Alpe 6x (!) beklommen en 3 fietsers 
hebben de Alpe 4x bedwongen. Onze enige loper, de 
oud-Wergeaster Patrick, heeft de Alpe 3x (!) 

hardlopend beklommen. Een topprestatie aangezien 
het in totaal 42 km (een marathon dus) betreft!! Tot 
slot hebben de 2 wandelaars de Alpe 2x bedwongen. 
Een topteam dat een fantastische prestatie heeft 
geleverd. Naast de sportieve prestatie hebben we als 
team, ook met jullie hulp, in totaal € 27210,36 
opgehaald. Patrick en ik zien dan ook met trots terug 

op een geslaagde actie. 
 

Nogmaals dank! 
Dirco van der Pol/Vivienne van der Pol 

Gerrit van der Meulen/ Edith van Duinhoven 

Joost Sliphorst/Katja 
Marius Teengs Gerritsen 

Monique 
Patrick Vink 

Minno van der Kamp/Kathinka Kok 
 
 

 

 

 
 
 
En toen zat de bouwvak er alweer op. De jeugd 
is weer naar school, de heiten en memmen weer 
aan het werk. En ook het tweede deel van het 
keatsseizoen is weer begonnen. 

 
Wanneer deze havensbank op uw mat ligt is de 
laatste avond van het competitiekeatsen alweer 
geweest. Wie de winnaar geworden is van het 

klassement moeten we bewaren tot de volgende 
editie. Feit is wel dat er ook dit jaar weer erg 

weinig deelname is helaas. Toch is er door de 
personen die wel aanwezig waren erg leuk maar 
vooral gezellig gekeatst. En daar gaat het om.  
 
Dit jaar hebben we voor de laatste keer de 
heren 1e klas partij gehad op merkezondag. 
Ondanks een jarenlange traditie merken wij dat 

deze datum geen handige datum is. Er wordt op 
dit moment met diverse partijen gesproken over 
hoe we deze dag in het vervolg in gaan richten. 
Er wordt gesproken over een soort dorpspartij 
met de zachte bal. Hoe dit er precies uit komt te 

zien wordt nog bekeken, maar het wordt 
ongetwijfeld een leuke keatsdag waarbij 

iedereen op tijd naar het matinee kan.  
 
De uitslag van afgelopen 2 augustus: 
3e prijs: Arnold Zijlstra (Tzummarum) bijgeloot 
voor geblesseerde Hendrik Tolsma 
(Leeuwarden), Alle Jan Anema (Grou) en 

Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) 
 
2e prijs: partuur 3 - Haye Jan Nicolay (Britsum), 
Hyltje Bosma (Makkum) en Steven de Bruin 
(Tzummarum) 
 
1e prijs: partuur 11 - Peter van Zuiden 

(Tjerkwerd), Allard Hoekstra (Franeker) en 
Edwin Zijlstra (Easterlittens) 
Koning: Edwin Zijlstra 
 
Op woensdag 5 augustus stond de Freule op het 
programma. De belangrijkste partij voor 
jongens van 14 tot 16 jaar. Dit jaar wederom 

een partuur uit Wergea op de lijst. Libbe en 
Hedser Mud mochten onze eer verdedigen. De 
jongens mochten aantreden tegen het partuur 
van Berlikum. Helaas hebben ze verloren met 5-
2 6-2. Volgend jaar ook met een drietal die kant 
op en proberen de tweede omloop te halen 

jongens! 
 

Het bestuur 

 



augustus 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

Allen een fijne zomer met weer de 
nieuwste trends op kleur en knipgebied. 

Namens de Salon. 



 

  Nieuwe wereldkampioenen op het 

22e Wrâldkampioenschap Teatsen 2015 
 
Het is de laatste jaren een succesformule: het laatste weekend voor de scholen weer beginnen vindt het 

Wrâldkampioenskip Teatsen plaats. Ook dit jaar stroomden de opgaves weer binnen en stonden er zaterdag om 

12.00 uur dus 49 partuur te luisteren naar het openingswoordje van Wytze Veenstra.  
Voorafgaand aan het WK stond er al een grote pan met eitjes op het vuur te borrelen en werd de tafel gedekt voor 
al onze medewerkers om gezamenlijk het ontbijt te nuttigen. Een gezellige start van het weekend en met een goed 
gevulde maag zochten ‘teatsrjochters’, wedstrijdleiding en het barpersoneel hun stekkie op.  
 
Ook dit jaar mochten wij weer wat nieuwe gezichten signaleren op dag 1 van het WK en dat stemt ons toch altijd 
weer goed, het Teatsen groeit dus nog steeds! Na de laatste wedstrijd spoedde onze chef kok Maickel van der West 

zich naar de bakplaat om de hongerige buikjes van menig teatser te vullen en al snel kon men deze overheerlijke 
caloriebommen er weer af dansen op de plaatjes van DJ Company (aldus onze voorzitter).  
 
Het waterige zonnetje werd helaas net als vorig jaar op zondag ingeruild voor een treurig beeld op de  buienradar. 
Desalniettemin werd er fanatiek geteatst en werden de wereldkampioenen van vorig jaar bij zowel de heren als de 
dames al in de halve finale uitgeschakeld. 

 

Bij de dames werd er verrast in de finale. Zesvoudig Wereldkampioen partuur Snoeijing werd in de finale 
overrompeld door een drietal nieuwkomers uit Spannum wat resulteerde in de volgende uitslag: 
3e prijs 
Hedda Miedema    Wergea  Floor Snoeijing    Leeuwarden 
Hester Strampel    Wergea  Karin Boonstra     Leeuwarden 
Renske Hoekstra    Wergea  Marleen Zoetendaal    Leeuwarden 

 
2e prijs Wereldkampioenen 
Carla de groot    St Annaparochie Seriette Strikwerda    Spannum 
Hessie Westra    St Annaparochie Richtsje Strikwerda     Spannum 
Gelske van werkhoven    St Annaparochie Margit Cnossen    Spannum 
 
Bij de heren werd een lang gekoesterde wens van het partuur Hiemstra na jaren vervuld en werd men 

wereldkampioen in een zinderende finale tegen het Wergeaster partuur Postmus:  

3e prijs 
Rutger Balk     Leeuwarden Joost Willekes    Hurdegaryp 
Robbert Kooistra    Wergea Tjeerd de Boer    Franeker 
Koen Wielinga     Wergea Björn Folkers     Joure 
 
2e prijs Wereldkampioenen 

Auke Johan Postmus    Wergea Sjoerd Hiemstra    Leeuwarden 
Jelle Sinnema    Wergea  Eelco Kimsma    Goutum 
Jelle Jasper Tadema    Leeuwarden Johannes de Leeuw     Leeuwarden 
 
Een sfeerimpressie van het weekend vind u het wereld wijde web via: 
Twitter twitter.com/teatsen Facebook: facebook.com/teatsenWebsite: teatsen.nl 

 
Toeschouwers, vrijwilligers en vooral teatsers weer bedankt voor de opkomst in grote getale, tot volgend jaar! 
 
De Fryske Teatskommisje 

Start Ismakogie cursussen in Wergea 
  
Vanaf woensdag 23 september a.s. kunt u een Ismakogie cursus volgen in het gebouw van de 
“Vitaalgroep” aan de Kerkbuurt. 
 
Tien lessen van een uur voor € 105,-. (geen les op 14 en 21 oktober). 
Beginnersgroep: van 19.00 – 20.00 uur. Gevorderden: van 20.15 – 21.15 uur. 
  

Bij te weinig deelname voor de beginnersgroep is er één cursus van 19.30 – 20.30 uur. 
Sommige  zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk of geheel) de Ismakogie cursus. Wel is nodig een 
aanvullende verzekering voor Alternatieve Geneeswijzen. 

  
Opgave bij Ismakogie docente Dirkje Swierstra- de Jong. 
Mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl, Tel. (058) 255 23 00, website: www.ynlykwicht.nl  
Kijk ook op: www.live-ismakogie.nl en www.ismakogie.nl 

 

http://twitter.com/teatsen
http://facebook.com/teatsen
http://www.teatsen.nl/
mailto:d.swierstra-dejong@hetnet.nl
http://www.ynlykwicht.nl/
http://www.live-ismakogie.nl/
http://www.ismakogie.nl/


 
 

Willem Pool 
 

Oer de Barten 9  9003 MZ  Warten 
info@wpbouw.nl   www.wpbouw.nl 

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 



 

   
Colofon 

 

Augustus 2015, 55e 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) 

Ypie Kerkstra-Pijl (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 

(VERVALLEN PER 01-06-2015!!) 
 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 

 
T.n.v. Havensbank, Wergea 

 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het 

inleveren van het bericht betalen. 
 

Volgende Havensbank verschijnt 
op vrijdag 25 september 2015. 
 

Kopij uiterlijk woensdag 16 
september a.s. vóór 18.00 uur 

inleveren! 

Filmkafé Bagdad opent met topfilm 
 

 
 

Op vrijdag 25 september begint het Wergeaster 

filmkafé Bagdad aan zijn derde seizoen met een erg 
recente film: het alom bejubelde The Imitation Game. 
Het verhaal speelt zich af in de inner circle rondom de 
legendarische wiskundige Alan Turing, die met zijn 
briljante denkwerk in het Engelse Bletchley Park, de 2de 
wereldoorlog substantieel wist te bekorten. Een 

absolute aanrader!  

Ook ditmaal valt de eerste filmdag van dit seizoen 
samen met de zogenaamde Burendag, die zich ‘s 
middags in en rondom het Doarpshûs afspeelt. 
25 september / 20:30, zaal open 20:00 / 7.50 euro / 
Us Doarpshûs 
 
Hardcore fans noteren alvast de volgende vrijdagen in 

hun agenda: 25 september, 6 november, 11 december, 
12 februari en 1 april. 
 
We kunnen terugzien op een geslaagd seizoen met een 
(bijna altijd) goede opkomst. Tijdens de altijd gezellige 
nazit, die inmiddels in populariteit misschien wel het 

officiële deel overtreft, beluisteren we in het algemeen 
veel instemming met de geselecteerde films. Afgelopen 
seizoen waren dit: Little Miss Sunshine, The Grand 
Budapest Hotel, The Prestige, 21 Grams en The 
Reader. 
  
Op de hoogte blijven? 

Stuur je e-mailadres naar: filmkafebagdad@gmail.com 
en je ontvangt per voorstelling alle informatie in je 
inbox.  
 
Namens filmkafé Bagdad, 
Albert de Boer, Frans Slaterus, Jan Tijsma, Margriet 
Groenwold en Rimmy Tijsma-Sinnema 

 

mailto:havensbank@gmail.com
mailto:filmkafebagdad@gmail.com


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 



 

 

 

  
Dorpsagenda 

 

01.09.2015 Kabaret foarstelling "Op Potret"  Wergea Teaterskip Bald´r  

20.15 uur  fan HympHamp-theater 

02.09.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Spelmiddag   Us Doarpshûs  

14.00 uur  

03.09.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp  

17.00 uur  

06.09.2015 Bigband Two Towers Collective Trije Hûs  

14.00 uur  

09.09.2015 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

11.09.2015  Jeugd "Boerenstraatgolf" Groepen 5,6,7 en 8 Kantine V.V. Warga  

18.30 uur   lagere school en 12 t/m 15 jaar voortgezet onderwijs 

12.09.2015 WK Boerenstraatgolf  Gehele Dorp  

14.00 uur  

16.09.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Samen eten Us Doarpshûs  

12.30 uur  

18.09.2015 t/m   Openingsweekend jeugdsoos "SZDRNZLL"   SZDRNZLL  

20-09-2015 

21.09.2015 "Vrouwen van Nu "  Waterlelie Warten  

19.45 uur  

25.09.2015 Fimkafe Bagdad  Us Doarpshûs  

20.30 uur  

27.09.2015 Puzzeltocht WWS  Op het water  

09.00 uur  

27.09.2015 Vocal ensemble concert Lijn 12  De Bidler  

16.00 uur  

01.10.2015 Oudpapier Twamêster - V.V.Warga Gehele Dorp 

 17.00 uur  

03.10.2015 ANBO middag met de Snippefangers  De Bidler  

15.00 uur  

04.10.2015 Clubkampioenschappen WWS  Passanten steiger  

08.30 uur  

04.10.2015 KKW "Familie voorstelling”  De Bidler  

15.00 uur  Maria Doleres de kip die de tomaten legt 

07.10.2015 "Vrouwen van Nu "  Gasterij "de Waldwei"  

09.30 uur  

07.10.2015 Het Friese Land "Soos en Meer" Schilderen en spellen Us Doarpshûs  

14.00 uur  

07.10.2015 Vergadering Pleatslik Belang  Us Doarpshûs  

19.30 uur  

10.10.2015 Boekenmarkt  De Bidler 

13.00 uur 

 

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

A. Kerkstra           Tel.     : 058-2551202 

 
 

 

 

http://www.wergea.com/agenda/venueevents/44-wergea-teaterskip-bald-r
http://www.wergea.com/agenda/details/1376-het-friese-land-soos-en-meer-spelmiddag
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1281-oudpapier-twamester-v-v-warga
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/18-gehele-dorp
http://www.wergea.com/agenda/details/1375-bigband-two-towers-collective
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/16-trije-hus
http://www.wergea.com/agenda/details/1244-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/8-kantine-vv-warga
http://www.wergea.com/agenda/details/1296-wk-boerenstraatgolf
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/18-gehele-dorp
http://www.wergea.com/agenda/details/1377-het-friese-land-soos-en-meer-samen-eten
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1390-openingsweekend-jeugdsoos-szdrnzll
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/4-szdrnzll
http://www.wergea.com/agenda/details/1311-vrouwen-van-nu
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/11-waterlelie-warten
http://www.wergea.com/agenda/details/1391-fimkafe-bagdad
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1369-puzzeltocht-wws
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/21-op-het-water
http://www.wergea.com/agenda/details/1359-vocal-ensemble-concert-lijn-12
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1282-oudpapier-twamester-v-v-warga
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/18-gehele-dorp
http://www.wergea.com/agenda/details/1360-anbo-middag-met-de-snippefangers
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1368-clubkampioenschappen-wws
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/36-passanten-steiger
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
http://www.wergea.com/agenda/details/1312-vrouwen-van-nu
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/47-gasterij-de-waldwei
http://www.wergea.com/agenda/details/1383-het-friese-land-soos-en-meer-schilderen-en-spellen
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1245-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/agenda/details/1393-boekenmarkt
http://www.wergea.com/agenda/venueevents/2-de-bidler
mailto:a.kerkstra@upcmail.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. 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Kerkdiensten augustus 2015 

 
St Martinusparochie 

Za. 5 sept.  19.30 uur euch. J. de Wolff 
Za. 12 sept. 19.30 uur euch. J. de Wolff 
Zo. 20 sept. 10.00 uur com. S. Boukema 
Za. 26 sept. 19.30 uur euch. J. de Wolff 

 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
6 sept. 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
13 sept. 09.30 uur Warten da. A. Buizer 

20 sept. Wartenster Wetter Wille gezamenlijke 
tentdienst in Warten 
27 sept. Startzondag  da. A. Buizer 
 

Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 

 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, Grou 
6 sept. 10.00 uur ds. H. Ament 
13 sept. 10.00 uur Lit. Groep 
20 sept. 10.00 uur ds. Boonstra – Duyff 
27 sept. 10.00 uur Lit. Groep – Startzondag 
 

Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 
 
Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk Warten-
Wergea-Warstiens 
Zo. 6 sept. 09.30  uur ds. B. Riepma 

Zo. 13 sept. 09.30 uur dhr. H. van Wieren 

Zo. 20 sept. 09.30 uur 
 WWW m.m.v. ‘Lord’s Moor Singers’ 
 uit Heerenveen, tent op 
 Stoombootshaven in Warten 
Zo. 27 sept. 09.30 uur Koffie klaar! 
 11.00 uur ds. L. Oost 

 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.heok9@kpnplanet.nl  

 

 

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) 
en vergaderdata: verschijningsdata: 

2015 
September  woensdag 16 september vrijdag 25 september 
 

Oktober woensdag 21 oktober vrijdag 30 oktober 
 
November woensdag 11 november vrijdag 27 november 

 
December woensdag 23 december donderdag 31 december 

mailto:r.zuydendorp@online.nl
http://www.leeuwarden.nl/
mailto:riahobert@mienskipssoarch.nl
mailto:g.v.d.heok9@kpnplanet.nl




 

Dierenartsenpraktijk 

Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU  tel. 0566 - 60 14 
64 / 60 14 39 / 62 12 99  
E-mail: info@dierenartsgrou.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 u. 
 
Open spreekuren gezelschapsdieren: 
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30  en 17.00 - 

18.00 u.  
Daarbuiten uitsluitend op afspraak. 
 
Openingstijden van de balie: 
Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en 

zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
     

Voor spoedgevallen 24 u./7d. 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, 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.  
 

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/






 

 
 






