
      Juny-july 2016 





 

  It begjin wie al oerweldigjend, suver wat melodramatysk mei yndringende musyk. De trije mannen 
ûntsnapten en kamen ûnderweis allegearre frjemde figueren tsjin wêrfan de gebroeders Mud sawat de meast 

frjemde figueren delsetten. Ek de moeting en aventoeren mei gitarist Tommy Johnson, delsetten troch Klaas 
Wybrandi, wie prachtich. Yn myn eagen hie ek Sylvana har hjir net oan steurd. Uteinlik dienen der net iens 
sa’n hiel soad spilers mei, mar sy moasten wol hiel faak ferklaaie. Ik ha neifrege wa him of har it faakst 

ferklaaid hie en it antwurd wie ús aller Mathijs Mud, tolve kear. Djip respect ha ik krigen foar de minsken efter 
de skermen, dêr moat it in alderferskuorrend senuwsintrum west ha, mei al die ferklaaipartijen ûnder 
tiidsdruk! Hoewol ik wist dat it stik eindigje soe mei in soart fan sûndfloed, kaam dit my dochs wat oer it môt.  

 
Ik hie noch lang net myn nocht en it stik hie om my noch wol in tredde bedriuw ha mochten, mei noch mear 
musyk en miskien noch in ferske troch dy iene mannestim. In grutter kompliment kin ik net jaan.      
Tsja, en dan de neisit. Ek dy wie fantastysk. Foar dat je it witte wie it fjouwer oere en tiid om nei bêd te gean! 
 
Tút, Emiel 

 

In bytsje gek 
  
Je moatte dochs wol in bytsje gek wêze om… 
…yn lêskommisje “the rose” te sitten en ta de nacht út films te sjen, want stel dat der in iepenloftspul yn sit 

…as regisseur “O brother” oer te setten ta in iepenloftspul en it dan ek noch te regissearjen 
…as deels nije kommisje dit projekt oan te gean en dan de suvering fan ‘e Frico as lokaasje út te sykjen 

…út de kommisje te gean en dan werom te kommen yn ‘e organisaasje 
…foar dit projekt en dizze lokaasje de subsidies en fergunnings rûn te krijen 
…foar dizze lokaasje dekôr en foarmjouwing te betinken 
  
Je moatte dochs wol in bytsje gek wêze om… 

…yn de kleanploech te stappen en dan fanôf hjerst 2015 mear as 100 kostúms te betinken en te meitsjen, en 
 it dan ek noch klear krije dat elkenien goed ta syn rjocht komt yn syn rol 
…yn de bou/lokaasjeploech te gean om dan fanôf maart net in sneon mear thús te wêzen, en  
   úteinlik it bêd hast op ‘e suvering sette te kinnen, want neist it dekôr wurdt der ek noch even in  
   Romneyloads yn al syn hear en fear delsetten 
…yn de projektploech te sitten en de meast hast ûnmogelike technyske útdagingen oan te gean 

…special effects en brânende objekten út te tinken dy ’t ek noch in bytsje feilich binne, sadat net it   
   dekôr en oare syntetyske materialen nei ien foarstelling yn ‘e hens gean 
…foar dit stik alle rekwisiten te meitsjen of út alle hoeken en hernen fan Fryslân op te skarreljen 
…mei te dwaan yn de 15 koppige top-liveband en spylje te meien yn it meast lúkse bandhok ea, en  
   wat in útsicht… (jammer dat der in tribune foarstiet) 
…om as tonielmaster fan hot nei her te draven, auto ’s te triuwen en troch de drek te baggerjen 

  

Je moatte dochs wol in bytsje gek wêze om… 
…te spyljen yn De Suvering, je “tig” kear ferklaaie te moatten, ôfbeuld wurde as gefangene, je dope  
   litte en ek noch mei dwaan moatte yn bepaalde sekte-achtige dûnsen wêr ’t je “kippe”fel fan krije 
…dizze spilers yn de smink (lês drek) te setten, en mei hierwurk en prúken der in geloofweardich  
   gehiel fan te meitsjen 
…yn de technykploech te stappen en dit hele stik yn it lûd en ljocht te setten 
…je dwaande te hâlden mei de PR om De Suvering yn de publiciteit te bringen 

…de kaartferkeap te fersoargjen, omdat je wolle dat der ek noch in pear tûzen minsken nei De  
   Suvering komme te sjen 
…foar dat selde publyk it parkearen, de feilichheid en de BHV te regeljen 
…iten en drinken te fersoargjen foar alle meiwurkers tidens de bou en it rippetearen 
…de catering te organisearjen foar it publyk mei VIP arranzjeminten en al 
  

Gelokkich binne wy yn Wergea mei syn allen in bytsje gek, oars wie De Suvering net wurden wat ie no wurden 
is, in pracht fan in foarstelling op de meast unike lokaasje fan Wergea, ja watte… fan Fryslân! 
  

Ypie Kerkstra-Pijl 
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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 de zomervakantie nog drie weken en dan is het 
zover: 16-17-18 september Skoalfeest 2016! 
We hebben in de voorbereidingstijd voor dit feest 

regelmatig contact gehad met de buurtverenigingen 
want zoals we steeds roepen: Als Skoalfeest-
commissie is het ons doel om van het Skoalfeest weer 
een feest voor het hele dorp te maken. En daar 
hebben we de hulp van de buurtverenigingen bij 
nodig.  
Zij zijn enthousiast en we hopen dat dat 

enthousiasme ook op de bewoners van de buurten is 
overgeslagen.  
 
Dat denken we trouwens wél want de enveloppenactie 
om geld op te halen voor het Skoalfeest heeft een 
flink bedrag opgeleverd: € 2361,29 !! Heel erg 
bedankt, hiermee kunnen we een mooi feest opzetten 

en alvast een spaarpotje aanleggen voor 2018. Onze 
rekening is door de LOF (Leeuwarder Onderneming 
Fonds)ook nog gespekt met € 750. 
 
We streven ernaar dat alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd meedoen aan de optocht. We 

hopen dat er in de buurten initiatieven hiertoe 
genomen worden.  
De buurtverenigingen kunnen ook een zit in de jury 
krijgen en worden ingezet bij de begeleiding van de 
optocht. 

 
In het augustusnummer van de Havensbank, die 

uitkomt op 26 augustus, staat het volledige 
programma van het Skoalfeest. Als u nog een 
bijdrage hebt voor het programma dan ontvangen we 
dat graag voor 17 augustus a.s. 
(fmeinderts@proloog.nl). 
 
We wensen alle inwoners van Wergea, Warstiens, 

Domwier en Eagum veel succes en plezier toe bij de 
voorbereidingen voor het Skoalfeest. 
We maken er samen een mooi feest van! 
 
Skoalfeestcommissie: 
Lútsje Engelsma, Richard de Haan, Piet Roersma, 

Sietie Sinnema, Geart Nauta, Annie Boermans, Fokje 
Meinderts 
 
 

  

Jeften 
 

Alle bytsjes helpe, sei de man en 

hy pisse yn ‘e see 
 
€   25,00: J.T. eo 
€   19,00: J.M. 

 

 

Brugwachters Dina en GertJan 
vinden hun oude (handbediende) 

Slagbomen weer terug 
 
 

Twee oude slagbomen van de grutte brêge zijn in 
januari dit jaar gered van de sloop. 
 
De meer dan 50 jaar oude (handbediende) 
slagbomen zijn door de vrijwilligers van de 

Wergeaster Wettersport Feriening WWS afgelopen 
maanden opgeknapt en aangepast en fungeren nu  
als vlaggenmast en Seinmast in de Verenigings-
haven aan de Hilleburen. 
 
Dina en GertJan wilden graag even poseren bij hun 
oude slagbomen. 

 
Namens WWS, 
Dolf Velde 
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Wat in dei sa’n Slachtedei 
 
“De Slachte” ien fan de meast útsprutsen wurden 
ôfrûne april-maaie. 
Op 9 jannewaris yn ‘e pyama as in oare moaie sliep-

outfit foar de kompjûter en sjen ast der troch 
komst……. Foar de ien in keunst, foar de oar in fluitsje 
fan in sint. Hasto ek kaarten? De blidens fan earst 
saksearre de folgjende wiken aardich, alle rinners 
moasten noch út de wintersliep komme. Oefenkuiers 
folgen, kilometerfretters en rinners dy’t it der op oan 
komme litte, we ha se allegear yn ús fermidden.  

 
Dan komt 4 juny tichter en tichterby. Freonen wolle 
graach mei elkoar rinne dat der wurde omraak 
kaarten ruile. Der is noch net folle waarm oefenwaar 
west en de fraach is hokfoar outfit deroan moat mei it 
foarseine waarme waar?   
Rêchsekken wurde fuld mei de meast bysûndere 

saken. Dextro, wetter, echte bakker Teye-broadsjes, 
droege woarst, pleisters, sinnebrân, macaroni,tape, 
bananen, sâlte dropkes, wc-papier, reinjassen, cola, 

snoetenpoetsers ensafuorthinne.  
 
Dan is de dei fan 4 juny der. As earsten meie de 

hurdrinners fan start. Fjouwer Wergeaster mannen 
komme oan de start en finishe ek, chapeau mannen! 
It tema is FEEST, mar sa’n feest is it net op de 
freedtejûn. Finishplak Raerd kriget in bak wetter oer it 
parkearlân en wat de frijwilligers al hielendal knap 
foarelkoar ha, wurdt troch de natoer yn ien kear 
feroare yn in wiete sompe. Dat smyt de moarns fan 

de start wat logistyke swierrichheden op. Mar úteinlik 
makket it net út, elkenien giet de Slachtedyk op om 
de 42,2 kilometer te folbringen.  
 
Smoarhyt waar, liters wetter, trije oases en 2 hege 
brêgen, ûntelbere blierren, muzikale optredens……  
Ik bin benijd op hoefolle hûskes as it Slachteblokje te 

finen is, as bin de rinners der sa grutsk op dat it op in 
sichtplak stean mei?  
Geandewei de jûn en krekt foar de biezemwein út 
komme Wietze en Bettie Ypma oanrinnen. In bêst sin 
en de stap der noch knap yn finishe se as lêsten. In 
grutte winsk fan harren komt út, opnij tegearre de 

Slachte rinne. Dat betsjut hiel efkes dat se yn it 
middelpunt fan de media-oandacht stean. Dy drokte 
hoechde om harren net, dat de bern en lytsbern der 
stiene wie it grutste kado en fuort letter dat hearlik 
kâlde pilske fansels.  
 
Ik ha besocht om safolle mooglik nammen op te 

sykjen dy’t dizze dei de waarmte en de kilometers 
trotsearre ha( mei tank oan Facebook): 
 
Adrie, Dries, Durk en Wietze de hurdrinners. 

 
Aaltsje, Abe Abel, Albert, Angré, Anneke, Anouk, 
Aukje, Bettie, Bouwe, Bouke, Bouke, Catharinus, 

Coba, Dolf, Elizabeth, Erna, Femke, Folkert, Fokje, 
Franciske, Gerard, Grietsje, Hein, Henk, Henk, Hester, 
Hieke, Jacqueline, Janke Alie, Jan, Jan, Jan, Jan Jelte, 
Jelle, Jelle, Jelsche, Jetty, Joke. Judith, Julia, Klaas, 
Maarten, Marin, Marije, Marijke, Marijke, Margreet, 
Minke, Nynke, Nynke Laura, Paule, Rian, Riekele, Rik,  

 

Rinie, Sietske, Simon, Sipke, Sjoukje, Sybrich, Theo, 

Tialda, Tini, Tjepke, Wietze, Wimer, Ype en Yvonne. 
 
En om mar wer mei it begjin te finishen: 
Wat in dei sa’n Slachte dei! 

 
Oant 2018? 
 

Franciske 
 
 
 

 
 

Goeiedei soosmaten,  
 

Noard, súd, east of west, it bier smakket by 
SZDRNZLL it bêst.  
 
Spitigernôch hawwe wy it lêste wykein alwer hân en is 
de tap mei fakânsje. Mei freeds ‘Feestbeest Jerick’, 
sneons ‘DJ Lexie’ en sneins ‘The Bounty Hunters’ mei 
nimmen oars as Johannes Rypma. Al mei al in slagge 

wykein!  
 
It bestjoer is sels al op it jierlikse soosreiske west, 
wat dit jier yn Preston Palace plakfine mocht. It wie 
machtich! En lykas de bewaking fan it pittoreske 
plakje al sei: ‘dames en heren, dit is een hotel, geen 

kinderboerderij’.   
 

Dat dit allegearre al west hat, betsjut net dat it 
bestjoer no fakânsje hat. Om ús soos de 
moaiste soos fan ‘t noardelik healrûn te hâlden, moat 
der fansels ek drok klust wurde. Wy sille wer drok oan 
de gong om de soos wer op te knappen en klear te 

stomen foar it nije seizoen.  
 
Foar dit nije seizoen moatte wy helaas ôfskie nimme 
fan ús feestbeest Ruurd Sinnema. Hy hat 4 moaie 
jierren fol entûsjasme meidraaid binnen it jeugdsoos-
bestjoer. Tige tank foar dyn ynset Ruurd!  
Ien derút betsjut ek wer in nije kanjer deryn! Nimmen 

oars dan ús iennige echte buorman Sytse Wassenaar 
sil ús yn it nije seizoen fersterkje. Wolkom Sytse!   
 
Folgjend seizoen binne wy wer iepen fanôf 23, 24 en 
25 septimber. Wy hoopje elkenien dan nei 
alle merkes en feesten wer werom te sjen 

yn jeugdsoos ‘SZDRNZLL’.  
 
Oant nei de simmer!  
 
It bestjoer 
Ype, Klaas, Ilse, Wimer, Abel, Jan, Lotte, Erna, Joke, 
Iwan & Sytse 
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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 uitvaartvereniging bestaat al sinds 1924. In de 
beginjaren deed men aan “rou en trou yn eigen doarp”. Het was de 
burenplicht om de overledene 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. In combinatie met het lidmaatschap 
van de vereniging kan Twenthe maatwerk leveren.  
 

De bode van onze vereniging is mevr. Anna Bijlsma,  
tel. 0511‐ 521336/06 53931149 of 06 10330337 .   
Mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 

Voor contact met onze vereniging ‘De Laatste Eer’:  
mevr. I Hoogwater, tel. 058-2552437.  
Mailadres:  delaatsteeer@wergea.com 
 
Telefoonnummers van  uitvaartverzekering Twenthe vind je op de 
polis; het algemene nummer is 053-4312732 (www.twenthe.nl) 
 
 



 

WWS Knobbeltocht 5 juni 2016 
  
Helaas ligt het prachtige weekend van het 40-jarig 
bestaan van onze watersportvereniging alweer een 
paar weken achter ons. 

 
En wat een fantastische dagen waren dat. De 
weergoden waren ons goed gezind, de temperaturen 
neigden naar tropisch, dus  
perfect weer voor de jaarlijkse knobbeltocht. 
 
De opkomst was riant, 160 personen, en de stemming 

super!! Maar liefst 27 boten deden mee, waaronder 
drie bakkruisers, zou dit komen door de tocht in het 
voorjaar te organiseren..... iedereen is dan nog fris en 
fruitig, en hebben zin in het nieuwe vaarseizoen, een 
prachtig begin dus.... 
 
Voor ons Jan en Margo van de SenSor was het de 

allereerste keer om dit mee te maken, en zeker niet 
de laatste keer. 
Gelukkig waren we in zeer goed gezelschap van onze 

familie en Theo en Geeske de Vries, en wat die 
allemaal niet wisten!!! Hun hulp bleek hard nodig, de 
taken waren goed verdeeld, Jan achter het stuur, 

Margo de catering, de familie op zoek op de tablet 
en de administratie en het antwoord op de meeste 
vragen van Theo en Geeske, perfect georganiseerd 
dus. Top. 
 
Het was een prachtige vaarroute, we hebben op 
plekken gevaren waar we nog nooit geweest zijn, en 

dan alle vragen tussen door. We hebben een hoop 
geleerd die dag, en vooral genoten. 
Petje af voor de organisatoren van deze knobbeltocht 
!!! 
En dan de spannende uitslag, met het zweet in de 
handen hopende dat je niet als eerste zal eindigen. 
Die eer ging naar Reinder de Jong, fantastisch hoor.... 

maar helaas weer de klos voor de volgende 
Knobbeltocht in hopelijk voorjaar 2017. 
We zijn heeel benieuwd, succes ermee! 
Bij deze dan nogmaals dank voor de organisatie die 
deze tocht  tot een zeer geslaagde dag hebben weten 
te maken. 

  
Rest ons nog de uitslag van de Knobbeltocht: 

1. Reindert de Jong      TJ 23 
2. Jan Mooren             SensoR 
3. Roelof Stuiver          Guusp 
4. Geert v. Wieren       Siesta 
5. Bert Sinnema          Obelix 

6. Sieb Kerkstra          Holmes  
7. Jan Wolter              Dely 
8. Dolf v.d. Velde         Osirius 
9. Abe Kooistra           Lytse Sjouwerman 

10. Teun Zwart              Ventura 
 
De mooiste winnende kleurplaten waren van: 

Depmer Rinsema 
Lyse Rinsema 
Jitze Jan Snip 
Marieke Gerritsma 
Senna Kuperus 
 

 
    

Zelfs het aantal snoepjes in de pot werd goed 

geraden, Janna Gerritsma dacht 155 stuks, maar heit 
zei, ik denk 265, en dat was dus helemaal goed. 
      
Groetjes Jan en Margo Mooren 

 
 

 

    
 
 

 
 

 

 

Wat een super geslaagde kruiwagenactie hebben we 
gehad, nu alweer een paar maanden geleden!! 
Op 18 mei in Wergea, 25 mei in Warten en op 30 mei 

“buitenuit”, hebben we in totaal voor echt een  

record-bedrag van bijna € 4000,- aan 
wereldwinkelprodukten verkocht!! 
 
We hebben hiermee de opbrengst van vorig jaar, die 
toen door de Nepal-actie ook al zo hoog was, nog 
weer ruimschoots overtroffen!! 
 

Dit jaar was er een waardebonnenactie verbonden 
aan de kruiwagenverkoop. Bij inlevering van deze 
bonnen in onze winkel krijgt u korting op de aankoop 
van luxe-artikelen: per besteding van €5,- kan er één 
waardebon ingeleverd worden voor een korting van 
€1,-.   
Let op: inleveren kan nog t/m 25 september a.s.!! 

We hopen natuurlijk dat hierdoor meer mensen eens 
een kijkje komen nemen in de wereldwinkel en daar 

dan ook iets mooi komen kopen: mooi voor u zelf of 
als cadeau, maar ook mooi voor de maker van het 
product die er nu een eerlijke prijs voor krijgt!! 
 

Dat we zo’n geweldig resultaat hebben behaald, is 
natuurlijk mee  te danken aan de inzet van vele 
vrijwilligers en we willen hen dan ook hartelijk 
bedanken!  
En natuurlijk bedanken we ook u als klant voor het 
kopen van één of meerdere fairtrade produkten.  
 

Graag zien we u nog eens terug in onze winkel in 
Wergea, Kerkbuurt 6 (t.o. supermarkt). 
Die is elke zaterdag geopend van 10-15 uur,  
maar als u door de week iets nodig hebt kunt u ook 
één van de volgende mensen bellen:  
Fokje Hoekstra 2552273, Iteke de Groot 2551232, 
Joukje vd Meij 2551965 

 
Reacties/vragen/bestellingen zien we ook graag 
tegemoet op ons mailadres of op facebook!!! : 
mail: wereldwinkelwergeawarten@hotmail.com 
facebook: 
www.facebook.com/wereldwinkelwergeawarten 

 

Tot ziens!!  

  

5 





 

  
“Op de woelige baren” met muziekvereniging De Kriich 

 

De voorbereidingen waren klaar, het vlees lag in de vriezer, een dekschuit door Dries Gerbens geregeld en 
door Sieb Kerkstra als bekwaam schipper reeds naar Wergea gevaren. Maarten Scholtanus had zich zoals 

altijd weer positief met de organisatie bezig gehouden. Het Skûthûs te Warten blij met een klein concertje 
van De Kriich, en fotograaf Hette Bonnema was ingeschakeld, maar ….  het weer was de gevoelige schakel 
en zoals altijd niet te peilen. Het was lang wikken en wegen maar gelukkig waren de weergoden ons op het 
laatste moment gunstig gezind. 
Ons muzikaal reisje kon door gaan op zondag 29 mei!  

 
Verzameld om 12.45 uur op het frico terrein gingen we eerst voor de gezamenlijke fotoshoot met onze 
nieuwe jassen welke zijn gesponsord door de firma Meinderts Wergea B.V.   
Als een soort dirigent liet Hette  het decor, een kasteel van een Fendt trekker plus Schuitemaker 
opraapwagen, verplaatsen voor de optimale lichtinval en de wind zodat hij het geheel in optima forma op de 
plaat  kon schieten. Tevens kon een ieder zijn eigen voorkeur kenbaar maken hoe hij of zij achteraf 
gefotoshopt wilde worden … “blond of brunette .. kaal of een bos krullen zelfs een tintje bruin behoorde tot 

het keuze pakket. Het nam begrijpelijk wat tijd in beslag maar het resultaat is prachtig geworden! 
 
 Jan en Johan Meinderts waren ook aanwezig en 
 mochten uiteraard niet op de foto ontbreken. 
 
 Rond 13.45u was het dan zover, we hadden ons  

 geinstalleerd op het ruime schip, de trossen konden los.  
 We begonnen met een rondje Wergea en de partyhits 
 schalden over het water en tussen de woningen langs 
 het water. Sieb loodste ons bekwaam door de smalle 
 vaart en het publiek kwam spontaan van alle kanten 
 aangelopen om de fanfare te beluisteren. 
 Daarna ging de reis op naar Warten met nog een  

 muzikale stop in Warstiens waar de burgemeester  
 “sedert iepenloftspul 2013”van Warstiens ons  
 toezwaaide !  
 
 Aangekomen in Warten kwamen de marsen ook op het 
harpje en konden de mensen terwijl wij voorbij voeren genieten van Fresena, Centre en natuurlijk ook van 
Hello Mary Lou tot aan Aida & Can Can. Aangekomen bij het Skûthûs meerde Sieb het schip keurig aan en 

was het tijd voor een klein concertje met een drankje achteraf. 
 
Al spelende met de klanken van het Slavenkoor en 

We got the Whole World on our boat … verlieten we 
Warten weer om op te stomen naar onze thuishaven 
Wergea waar we aangekomen nog een rondje dorp 

hebben gevaren. Mensen stroomden wederom vanuit 
hun huizen richting vaart en genoten van deze spontane 
muzikale verrassing. 
 
Eenmaal afgemeerd hadden we nog een BBQ op het 
programma staan bij de familie Gerbens. Femke Kooistra 
had het verdiende natje en droogje ingeslagen en tevens 

de BBQ set geregeld en na enig klussen zat de vlam er in 
en kon het vlees erop. Dirigent Michiel Sybesma, die ons 
heel bekwaam door de muziekstukken heen leidde, bleek 
ook een uitstekende grillmeester te zijn! 
Al met al ging alles schoon op en was het een gezellige 
afsluiter van een mooie dag.  
 

Het was een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar!  
 
Namens het bestuur,  Mario van Ginkel 
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Op zondag 9 augustus staat de Merkepartij op het programma. 
Via de merkekommisje heeft iedereen een flyer gehad. 
En waarschijnlijk hebben jullie de aankondiging ook voorbij zien 
komen op facebook of via de posters in het dorp. 
We hebben al een aantal aanmeldingen voor deze partij, maar 

hier kunnen nog veel meer bij. We gaan “pearkekeatsen” met een 
zachte bal. Het is de bedoeling dat je je opgeeft per tweetal 
(man en vrouw). Meedoen mag vanaf 14 jaar. Je hoeft hiervoor niet lid te zijn van K.V het Oosten. We keatsen op 
tijd, zodat we rond 15.00 uur gezamenlijk naar de merketent kunnen gaan, waar de prijsuitreiking plaatsvindt. 
Opgeven kan via opgave@kvhetoosten.nl.  
 
De afgelopen weken hebben zijn er een aantal partijen geweest. Helaas moesten we de “Profabpartij” voor de 

jeugd een week uitstellen vanwege het weer. Het was regenachtig die dag, maar toch besloten we om te gaan 
keatsen. Toen alle jeugd op het veld stond, viel de regen met bakken uit de hemel. Dus toen hebben we de partij 
toch afgelast en een week verplaatst. Hulde aan de ouders/vrijwilligers die ons hebben geholpen met het 
opruimen van de velden! 
 

Ook is de jeugd op 4 juli aan het diplomakeatsen geweest. Een week later, op 11 juli was het ouder-kind keatsen 

en heeft iedereen het keatsdiploma meegekregen. 
 
Op zondag 14 augustus staat de dames hoofdklassepartij op het programma. Een nieuwe partij voor onze 
vereniging. Wellicht leuk om eens te komen kijken op het veld. 
 
Voor de senioren, zet vooral 4 september alvast in de agenda. Op die dag is de dorpspartij. Vorig jaar hebben we 
een hele gezellige dag gehad met veel deelname. We hopen dit jaar weer op een volle lijst. Wellicht met meerdere 

klassen. Dus, twijfel niet maar geef je op! 
Wat staat er dit seizoen nog op de planning?  

za 16 juli 13.00 Axtra partij - Federatie Mid-Fryslân kaatsen d.e.l. jeugd 

          

zo 8 augustus 11.00? De Merkekeatspartij voor senioren 

zo 14 augustus 10.00 KNKB kaatsen Dames Hoofdklasse 

di 23 augustus 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

di 30 augustus 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren 

          

za 3 september 9.00 Loek's Schilder dorpspartij voor de jeugd 

zo 4 september 9.30 Familie Veenstra dorpspartij voor senioren 

di  6 september 19.00 Slagerij Kramer competitiekaatsen finale 

 

Het bestuur 

 

Zomeractiviteiten in de Beelhouwwerkplaats 
Binnen-ste-Buiten te Wergea 

  
In augustus zijn er driedaagse zomerworkshops! 

Data: 18 – 19 – 20 augustus van 09.30 – 16.30 uur. U kunt voor 1,2 of 3 dagen inschrijven. 
Kosten: 1 dag € 65,- 2 dagen € 125,- 3 dagen € 185,- Incl. lunch en consumpties. 
 
U kunt beeldhouwen met steen (van zacht tot harder), boetseren of werken met was. 
Als het weer het toelaat, is het mogelijk om buiten te werken. 
  
Duo-aanbieding 

Kom je op zaterdag 20 augustus (derde zaterdag van de maand) met z’n tweetjes, dan heeft de 2e persoon 
50% karting! Dit is een éénmalige aanbieding. 
 
Wij wensen u een uitbundige en creatieve zomer toe! 
Margot en Heleen 
Voor informatie en opgave: www. binnen-ste-buiten.nl, e. margottubben@zonnet.nl, tel. 06-15446642 
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juli 

Leeuwarderweg 3 
9005 NB 
Wergea 
058-2551186 

 



 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

Start 25e loopschool - 3 oktober 2016 

Ook dit jaar start Athleta weer met een zogenaamde loopschool. De groep van vorig jaar is er onder 
begeleiding van Siemie Reinsma in geslaagd de conditie op een behoorlijk peil te brengen tot ze 5 km achter 
elkaar kunnen hardlopen. En een aantal is met succes overgegaan naar onze loopgroepen. 
Athleta probeert dit zo verantwoord mogelijk te doen onder begeleiding van bevoegde looptrainers. Voorop 
staat, dat alle deelnemers plezier in de loopsport krijgen, waarbij gezelligheid natuurlijk ook een hele 

belangrijke rol peelt. Het einddoel van de loopschool is deelname aan de vijf kilometer van de Merenloop 2017. 

Dit jaar wordt de loopschool gehouden op maandagavond om 19.15 uur. Siemie Reinsma, zal ook dit jaar weer 

de trainingen verzorgen. De eerste training zal zijn op maandag 3 oktober, start bij de sportkantine Meinga 
Burstumerdyk 1/a in Grou. 

 
Kosten € 65. 
 
Na de loopschool 1 maand gratis mee trainen met de loopgroep. 
 

Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij Siemie Reinsma 
e-mail: siemiereinsma@wergea.com.  

Dus trek de stoute (loop) schoenen aan neem je vriend/vriendin, buurman/buurvrouw mee op maandag 3 
oktober 2016, een lichtgevend hesje wordt aangeboden door Athleta. 
Voor meer info: www.athleta.nl 

 

 

Lotte Donderwinkel 
Fries Kampioen turnen! 

 
UDI Warga is een Fries Kampioen rijker. 
 

Lotte Donderwinkel is eerste geworden op het Fries 
Kampioenschap. 
 
Van harte gefeliciteerd met deze topprestatie! Om trots op te 
zijn! 
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Foto’s makke troch Hette Bonnema en Ypie Kerkstra-Pijl 

 
 

          
 

      



 
Merke 2016 

 
Onder het mom van ‘liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist’, beginnen wij dit jaar vol goede 

moed aan ons jaarlijks merkesprookje. Want wij leefden nog lang en gelukkig, in principe. Ons 
terugtrekkende naar onze homebase bij Bauke op de Merkepleats, zetten wij vanaf 4 juli jl. weer uiteen met 
een uiteenzetting van de meest uiteenlopende voorbereidingen. Uiteengezet: een plan de campagne over het 
wel en wee van de merkekommisje en het summum van het jaar, de Merke! 

 
Nadat het ledental door een aantal minkukels (niet bij naam genoemd) in 2014 onderuitgeschopt was van 12 
naar 8+1, dachten we dat we de grootste recessie achter ons hadden gelaten. Maar nee, een jaar later en een 
klein aantal verpest het weer voor het grotere geheel. 
 
Wij noemen wél bij naam, 3 onverlaten hooligans, met een roemruchtig verleden: 
 

Auke Stuiver 
Doe mij een lol, geef Auke een shoarmarol. Dit stuk pitabrood, verliet na 4 jaren de kommisje, en dan niet uit 
hongersnood. Na 4 jaren redelijk werk te hebben verricht, verruimde Auke zijn met knoflooksaus gevulde 
geest en verzuimde hij zijn plicht. De kommisje werd hem allemaal te veel, hij ontvluchtte zijn vaderland en 
stichtte een nieuw leven. Auke deserteerde 9 man groot en breed, als ware het hem allemaal om het even. 
Om een nieuw bestaan op te bouwen vanaf het nieuwe Zeeland, ging hij als een Zeeuwse bolus voor een 

grijpstuiver en verdient daar nu de kost. Als mosselvisser, deltawerker of …, het is ons allemaal een 

unoxworst. Toch was Auke altijd al een vreemde kiwi in de bijt. Want zeg nou zelf, van onhandig 
automonteur, via de merkekommisje tot gastarbeider in Nieuw-Zeeland. Het kan raar lopen, ofwel 
strompelen. Auke, je wordt bedankt voor 4 jaren trouwe dienst, je kunt wel gaan. Maar dat ben je al.  
Veel succes met het opbouwen van een leven na de merkekommisje.  
Voor jou een pluim. 
 

 
Wietze de Vries  
Deze LASsie heeft 3 jaren volgemaakt. Maar ook deze hond kwam uit de verf als iemand die naast Auke heeft 
verzaakt. Al zijnde, (naar nu blijkt on-) trouwe 4-voeter, was hij ons aanzienlijk veel waard. Alhoewel, de 
onderlinge samenwerking met deze knul ging ook wel met problemen gepaard. Vooral zijn onzinnige en 
inhoudloze geleuter, deed hem meestal overkomen als een puberende kleuter. In het dagelijkse leven last 
Wietze veel. Echter, volgens ons worden er voornamelijk tussenpauzes ingelast om zo weer een lekkere 

pretshag over zijn antraciet kleurende longen te blaffen. Geintje natuurlijk Wietz, hihi!!  
Wietze, wij geven ons neer bij jouw besluit en bedanken jouw hartelijk voor je 3-jarige verblijf binnen de 
buidel van de kommisje! Het was voor ons één grote mastermovie!  

Voor jou een schouderklop. 
 
 
Remmelt Wartena 

Bijnaam: KAK, alias kakkie boy. Remmelt’s motto is: stront doet leven! Kakkieboy stelt namelijk vandaag de 
dag het gieren boven het ‘bieren’. Wij nemen naast de ‘reade boarre’ ook afscheid van Remmelt Jarre. KAK 
heeft zo’n twee jaar zijn dienstplicht vervuld; helaas heeft hij in deze periode voornamelijk uit zijn nek geluld. 
Deze taaislijmerige kwal verruilt het rode bloesje weer voor een vieze gore strontoverall. Ja, de melkprijs, 
alsook ammoniAK, tellen op het heden alleen nog maar voor KAK. Zelf sprak hij van een geslaagde 
merkekomMissie, wij vinden hem stiekem maar een uit de vervuilde modderkluiten gewassen vissie. Neemt 

niet weg dat toch, ook Remmelt Wartena 2 jaren vol heeft gemaakt binnen de muren van het merkehoch. 
Remmelt, bedankt voor je service. Mochten we je nog eens tegenkomen, dan weten wij van wie die meur is. 
Voor jou een aai over de bol. 
Door de overblijfselen van wat voorheen de merkekommisje was (inmiddels uitgedund tot nog maar 6 
uitgemergelde mannen), werd er een vurige pelgrimstocht gehouden door de wandelgangen van Wergea op 
zoek naar vlees, van mals en jong karakter.  
 

 
Wij verwelkomen in onze rijpingskast, 5 black-angus runderen die in aanmerking kwamen voor een grondige 
vleeskeuring. Bij name: 
 
Sytze, a.k.a. Skytze-Freen, de Jong:  
Dit stuk bloedworst van Reinder en Jannie, diende zich per toeval aan. Gered zijnde van de noodslachting, 
verwelkomen wij deze boeren(k)nul in ons middenrif. Deze benjamin kan praten als brugman, maar heeft de 

daden van een brugwachter. Met (bijna) alle respect, Sytze is een slagboom van een vent en hij berijdt ook 
een heuze Fendt.  
 



Andries, a.k.a. Android, Postma:  
Deze bevroren sukadelap van de familie Postma kwam bij ons in het vizier, en bezorgde ons een hoop vertier, 
hopelijk. Andries, ook wel bekend als “Android”, zei gretig het jawoord tegen onze selecte sekte. Het mag wel 
in de krant! Nou bij deze. De Havensbank heeft voor iedereen een plaatsje. Ook voor jou, Andries. 

 
 
Richard Zuydendorp, a.k.a. King Richard Southvillage, 1st of his name, Warden of the New Road: Deze van 

salmonella doordrongen drumstick uit het warme Zuydendorpshuyselijke nescht van Douwe en Roelie bleef 
ook niet onder de radar. De MC-sonar ving op de Nieuwe Weg een heus S.O.S signaal op dat, naar bleek, al 
een tijdje lang in de Wergeaster smoglucht hing. De noodoproep luidde: Help Richard alsjeblieft aan een frisse 
Friese (taal-)opvoeding. Vooruit dan maar met deze tamelijke lamme geit, misschien kan die jongen dan 
eindelijk een keer zijn ei kwijt. Nee hoor, super lief. 
 

 
Johannes S(t)innema:  
We zijn al weer bij het vierde hapje, wij spreken hier van Hendrik en Johanna hun meest rijpe sudderlapje. 
Sinnema is zijn naam, ook al treft dit geslacht menig blaam. De wanvertoningen van deze rossige knul uit 
Lyts Sinia deed de merkekommisje op gegeven moment vernuiveren. Na enig touwtrekken en directe 
stroomstoten was ook Johannes bereid om zijn ziel middels het rode bloesje van alle opsmuk te zuiveren. Tot 
nu toe is hij nog de lichtste van het stel, maar de merketijd achterhaalt dit gelukkig wel. 

 
 

Sybren van der Ploeg, a.k.a. Barista Sybren, a.k.a. Syb van der Ploeg:  
Dit schrale hompje MKZ-kalfsvlees is de jongste en tevens laatste aankoop van Der Kommisje. De tweede 
zoon van Rein en Pity mag sinds dit jaar ook aan de luchtjes en geurtjes van de merkekommisje ruiken. 
Syb, ren maar voor je leven. Het groenste eendenkroost van de Van der Ploegjes dwong op een zeer 
mysterieuze en onorthodoxe manier respect af bij de heren van de merke, en respek(t) moet op tijd worden 

gebakken. Wij kijken uit naar jouw Do Re Mi, Syb, want zingen schijn je nog al goed te kunnen. Yn in nije dei. 
 
 
Programma Wergeaster merke 2016 
En dan nu… Speciaal voor u getankt, een LP(G) programmafoon: 
 

Donderdag: 
Rond de koekoeksklok van 15:00 zal onze blitse merkebolide een poging ondernemen om Bauke’s betonnen 
boulevard te berijden. Mocht dit lukken, dan ondernemen wij een barre tocht met alle gevaren van dien naar 
Wergea. Eenmaal het dorpsbord voorbeeldig gepasseerd te hebben, start de zoveelste editie van Tour de 
Wergea. Mochten we alle hoeken en kieren weer bezocht hebben, dan bereiden we de centrale waterweg voor 
op een grootse 50+ viswedstrijd. Dit heroïsch spektakel vindt zijn oorsprong om 19:00 uur. Na een uurtje van 

aas verprutsen en duimstokactiviteit zal de nota worden opgemaakt, welke des avonds in de tent zal worden 

gepresenteerd. In het kader van presenteren: de hoge boei van de 50+ avond wordt dit jaar aan 
bakboordzijde gerond door de enige echte ex-skûtsjesilencommentator Klaas Jansma, ja dat wordt reven! Na 
het laatste kruisrakje gezeild te hebben gooien we het roer volledig om en wordt de avond afgeschoten door 
de muzikale duizendpoot Sytse Haima, bekend van duo van weleer, Pigmeat. We maken er een gezellige en 
smûke avond van! Voor de jongere schippers is er livemuziek van Zanger Daan tussen de muren van ‘s Lands 
Welvaren. 
 

Vrijdag: 
Na donderdag volgt in wezen vrijdag. Merkevrijdag is traditioneel bekeken de meest sportieve dag van het 
jaar. De dag staat namelijk bolletje van de Wergeaster Olympische spelen, beter bekend als de Grote Buurten 
R. Roem en respect vanuit de gehele dorpscommune staan op je te wachten wanneer je de winst binnen weet 
te slepen. Wederom laat de kommisje dit jaar een vrije teamformatie toe. Een deelnemend ploegje bestaat uit 
6 menselijke wezens, waarvan minimaal 2 vrouwelijke schoonheden. Om je alvast voldoende voor te kunnen 

bereiden presenteren wij hier, met trots en verve: 
- Skammelkar 
- Luchtig plastic 

- DDDD 
- Hellingproef XXL 
- Vlot je Rot 

 

De coaches van de vrij gevormde teams kunnen zich opgeven bij de Merkekommisje via 
info@merkekommisje.com of bellen/appen/smsen naar Rick Heida via 06-34624739. Vermeld hierbij de naam 
van je team en de namen van de deelnemers. 
 
De vaste buurtcoaches kunnen een brief door hun bus verwachten. 
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Zaterdag: 
Het jonge grut t/m groep 5 kan zich zaterdagmiddag opmaken voor een middag vol vertier met om 13:30 uur 
Clown Knapie in Jeugdsociëteit SZDRNZLL. Dit jaar dus net als vorig jaar niet meer in de feesttent. Wanneer 

de kiddo’s volgezogen zijn met humor van de allerbovenste plank, gaan ze met de Jan Plezier zonder paard 
richting het merketerrein, alwaar zij een gratis rit in de nieuwste attractie van de Wergeaster merke 
aangeboden krijgen! De ouders worden hier om 14:45 verwacht om hun nakomenschap weer op te vangen. 

Naast vermaak voor de jongsten, is er ook vermaak voor de oudere jeugd vanaf groep 6! Dit vindt plaats op 
het merketerrein zelf, tevens om 13:30 uur. Komt allen voor onder meer Jules XXL met zijn vrouw de Dikke 
dame XXL! 
’s Avonds starten we om 19:00 met het ‘Spektakel Op, Onder of Door het Water’ bij de zwempoel van Nij 
Roorda aan de Leeuwarderweg, ofwel bij Reinder en Jannie de Jong op het achterhiem, georganiseerd door 
een stel vrijwilligers. Ook bekend als zij die de merkekommisje hoog in het vaandel hebben staan.  

 
Inschrijven kan per paar (man+vrouw) op de vrijdagavond in de feesttent bij de ex-merkekommisje, te 
herkennen aan haar te heet gewassen rode polo’s.  
 
Zondag: 
Wij kondigen GROOTS aan: de primeur van de merkepartij!! Waar de zondag voorheen werd bestempeld als 
een rustdag, is er van rust geen sprake meer op deze übersportieve ochtend! De merkepartij is een zachte 

bal- kaatspartij voor iedereen vanaf 14 jaar en ouder die zin heeft om een balletje te slaan. Opgave kan per 
paar, bestaande uit 1 man en 1 vrouw via opgave@kvhetoosten.nl. Aanvang: 09:30 uur in de ochtend. Een 

groot opgave aantal zou leuk zijn, zodat er wellicht een nieuwe traditie in het leven kan worden geroepen! 
Na menig bal te hebben geslagen, begeeft u zich in mars-ritme achter de merkemobiel aan en gaan wij 
middels polonaise richting feesttent op de Wopkeshoek, alwaar onze vrinden van Orkest Butterfly de 
matineemiddag en de avond van de vrolijke noot zullen voorzien. De prijsuitreiking zal ook in de tent 
plaatsvinden. Dus doe een oproep aan je sportieve mede-dorpsgenoten en schrijf je in! 

 
Maandag: 
De morningcall is gezet op 09:00. Vrees de morning-call, want deze kun je niet uitzetten. Het is dan ook de 
bedoeling dat men na het horen van de morning-call, met grootse passie uitgevoerd door onze bloedbroeders 
van de Kriich, met het juiste been uit bed stapt en vol goede moed onder de indruk van al het koperen 
vogelgezang richting het matinee huppelt, alwaar vanaf 10:00 de zeilen open worden gezet. Laat het geen 

koude kriich worden en doe mee aan het balgooien op de dikke dame in de rechtervoorhoek van de tent. Een 
meter bier voor de eerste klier! Al is iedereen in zijn sas, een maandagmorgen begint met Rintje Kas. 
Vergezeld zal Rintje zijn van zijn orkest, want een Rintje zonder metgezellen is niet best. 
Na dit ochtendmatinee, hoezee hoezee hoezee, wordt er aangevangen met de 50+ spelletjes: 

- Jules XXL! 
- Project X 

 

Voor de eeuwige solisten staan er klaar: 
- Dikke dame XXL 
- Project Y 

 
Omdat de merkeaster werge, net zoals de wergeaster merke, de merkeaster wergea net zoals de wergeaster 
merke niet zou zijn, besluiten wij dit 5 daagse festivalweekend met groots spektakel van de One Man Piano 
Show. En nu is het dan toch echt gebeurd! Houdoe en tabee, dit was het programma, veel succes ermee! 

 
 
En dan nu, de prijsvraag van 2016 *tromgeroffel*: 
 
Hokker merkeman komt dizze merke as bêste út ‘e ferve? 
 

Antwoorden kunnen gedurende de gehele merke ingeleverd worden bij de merkekommisje. 
 
De prijzen die hiermee te verdienen zijn: 

1e prijs (juiste antwoord): een diner voor twee bij restaurant Trije-Hûs, Grou (incl. vervoer en eventuele 
oppas). 
2e prijs (schoonheidsprijs): Een geheel verzorgde BBQ aangeboden door en samen met de Merkekommisje. 
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Het programma van merke 2016 in het kort: 
 
Donderdag 4 augustus 

15:00 Opening Merke 
19:00 Vissen voor de 50+ers, prijsuitreiking in de tent 
20:30 50+ avond 

 
Vrijdag 5 augustus 
19:00  Grote Buurten Race, prijstuitreiking in de tent. 
 
Zaterdag 6 augustus 
13:30 Kindermiddag 

19:00 Spektakel op, onder, of door het water 
 
Zondag 7 augustus  
09:30 Merkepartij, 1e editie. Op het sportveld, prijsuitreiking in de tent. 
15:00 Groot matinee 
 
Maandag 8 augustus 

09:00 Morningcall 
10.00  Matinee + Balgooien op de Dikke Dame 

15:00 Spelletjes 50+ plus ander vermaak 
 
PROGRAMMA VAN DE FEESTTENT: 
 
Donderdagavond (50+): Aanvang 20.30 uur  KLAAS JANSMA EN SYTSE HAIMA 

Vrijdagavond:   Aanvang 21:00 uur STRAIGHT ON STAGE 
Zaterdagavond:  Aanvang 21:00 uur VANGRAIL 
Zondagmiddag:  Aanvang 15:00 uur BUTTERFLY ORKEST XXL 
Maandagochtend:  Aanvang 10:00 uur RINTJE KAS EN ORKEST 
Maandagavond:  Aanvang 18:00 uur ONE MAN PIANO SHOW 
 

Daarnaast organiseren Douwe en Roelie van Ús Doarpshûs ook dit jaar op de zaterdagavond vanaf 21:00 een 
avond voor de niet-tentgangers met muziek van JOYRIDE (entree €5,-). 
 
Uiteraard geldt ook tijdens de Wergeaster merke de regel NIX<18. 
  
OPENINGSTIJDEN ATTRACTIES: 

 

Vrijdag:  19.00 uur 
Zaterdag:  14.00 uur 
Zondag:  14:00 uur 
Maandag:  13:00 uur 
 
Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website: www.merkekommisje.com   

Of like  ons op Facebook voor de nieuwste updates!! www.facebook.com/merkekommisje  

Voor op-, aanmerkingen en ideeën: info@merkekommisje.com 
Of trek aan onze merkestok. 
 
Alle door de (ex) merkekommisje georganiseerde activiteiten zijn voor een ieder op eigen risico! 
 
Tot op Wergeaster Merke 2016! 
De Merkekommisje 

    
Wytse Kooistra 

Bas Stienstra     
Rick Heida 
Ruurd Sinnema 
Klaas Wijbrandi 

Abel Kooistra 
Sytze de Jong 
Andries Postma 
Richard Zuydendorp 
Johannes Sinnema 
Sybren van der Ploeg 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 



 

   
 
 
 
 

 

Op dinsdag 21 juni j.l. kregen zowel Museum het “Ald Slot” 
als de 4 plaatselijke kerken van Wergea, Warten en Warstiens een 
Fairtrade-certificaat uitgereikt van werkgroep Fairtrade Gemeente 
Leeuwarden.  
 
Dit vond plaats in museum ’t Ald Slot in Wergea, waar raadslid Aaltsje Meinderts namens de gemeente 
Leeuwarden de certificaten overhandigde aan de diverse vertegenwoordigers. 

Leeuwarden hoopt in 2017 de titel Fairtrade Gemeente te behalen, en de werkgroep is daarom druk bezig om 
zoveel mogelijk bedrijven, winkels, scholen, horeca en andere organisaties zo ver te krijgen dat ze “fairtrade” 
genoemd kunnen worden.  
Dat betekent dat ze niet alleen Fairtrade producten gebruìken, maar ook actief uitdragen dat zij voor Fairtrade 
kiezen.  
 

Op initiatief van de plaatselijke Raad van Kerken zijn de 4 lidkerken, waarvan enkele trouwens al jaren lang 
Fairtrade produkten gebruiken “gewoon omdat het erbij hoort”, hiermee en ook juist met die tweede 
belangrijke voorwaarde aan de slag gegaan.  

 
Zo zal de Hervormde Gemeente Wartengahe het logo van de campagne tonen in “de Frissel” en in hun beide 
kerkgebouwen, en kan het ook de kerkleden en bezoekers van de schuilkerk in Grou van Doopsgezinde 
Gemeente Mid-Fryslan voortaan niet meer ontgaan dat er Fairtrade koffie geschonken wordt. De gereformeerde 

kerk van Warten, Wergea en Warstiens en de RK parochie Sint Martinus van Warga-Wartena gaan in hun 
kerkgebouwen het Fairtrade-certificaat en de raamstickers een mooi plekje geven, en bij de onlangs gehouden 
ontbijtviering in de RK kerk stonden er op tafel “tafelkaartjes” met de tekst “wij serveren fairtrade-produkten”.  
Ook in museum het Ald Slot zullen het certificaat en de sticker te zien zijn en onlangs is hun website 
aangepast, zodat ook daar uitgedragen wordt dat er FT-produkten gebruikt worden. 
Op deze manier willen ze allemaal het bewustzijn rondom eerlijke handel vergroten en ook anderen 
aanmoedigen om bij de boodschappen voor het Max Havelaar logo te kiezen. 

 
De uitreiking was in de koffiekamer van museum het ‘Ald Slot’, die door het echtpaar Dijkstra en hun 
vrijwilligers extra mooi ingericht was, en waar de “Afke-taart” met de FT-koffie en -thee al klaar stond. 
Na afloop van de korte maar zeer geanimeerde ceremonie stonden er Fairtrade hapjes en drankjes klaar voor 
de gasten en werd er nog een behoorlijke tijd nagepraat. Gehoord de reacties vonden velen het een 
inspirerende middag die zeker tot nieuwe initiatieven zal leiden op het gebied van Fairtrade!! 

 
En natuurlijk mocht een foto op het “bordes” niet ontbreken! 
 

 
 

Staand met hun certificaat: 
Dhr. en Mevr. Dijkstra van Museum Ald Slot en Liesbeth Pander, voorzitster Geref. kerk Warten, Wergea en 
Warstiens.  

Zittend: Fien Vrouwe van de RK parochie St Martinus, Janneke Ytsma, voorzitster Herv. Gemeente Wartengahe 
en Jeltsje Kooistra, kerkeraadslid Doopsgezinde Gemeente Mid Fryslân.  
Links van hen Iteke de Groot van de gemeentelijke werkgroep en rechts CDA-raadslid Aaltsje Meinderts.  
 
Meer informatie over alle acties op weg naar “Leeuwarden Fairtrade Gemeente” kunt u vinden op: 

www.facebook.com/fairtradeleeuwarden 

 

Fairtrade certificaat  

voor vier kerken en “Ald Slot”  
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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 



 

Beste bewoners van Wergea, 

Warten, Eagum, Warstiens en 
omstreken 
 

Nu is het zover…. 
  
Sinds 02-07-2007 ben ik als fysiotherapeut en 

manueel therapeut werkzaam in Wergea en Warten.  
De fysiotherapie heeft in deze tijd een eigen locatie 
met een eigen identiteit gekregen en daar ben ik trots 
op. Het is nu, zoals velen weten, tijd om mij volledig 
te gaan richten op het prachtige vak osteopathie en 
waar ik al zo ontzettend veel in heb geïnvesteerd.  

Gezien de totale visie en benadering en de goede 
resultaten sluit dit perfect bij mij aan als therapeut. 
 
Ik geef per juli 2016 mijn stokje als fysiotherapeut 
graag over aan Fysiotherapie Smith. Ik heb in de 
voorbereidingen van de overname en hun vestiging in 
Wergea hen als fijne collegae ervaren. Ik heb 

inmiddels veel vertrouwen in hun kennis en 

ervaringen en zij zullen zowel de manuele therapie, 
algemene fysiotherapie en het parkinson netwerk van 
mij overnemen. Mieke de Haan en Chris Smith zullen 
regelmatig op de kerkbuurt 4 aanwezig zijn om mijn 
werk volledig over te nemen. Het adres blijft op de 
Kerkbuurt 4 , 9005 PB te Wergea. 

 
Ik blijf in Grou en Wergea als osteopaat D.O. 
werkzaam en heb mijn werkzaamheden verder 
uitgebreid op een schitterende locatie in Leeuwarden, 
in het “Voel je Goed Centrum” op Fonteinland 7A, 
8913 CZ Leeuwarden. Alhier is een prachtig team van 

allerlei disciplines prettig met elkaar aan het 
samenwerken. Graag ontvang ik u hier eens…. 
 
info@osteopathieschippers.nl en mijn telefoonnummer 
blijft 06-1411 2182. 
 

Hartelijk bedankt in uw vertrouwen in mij als 

fysiotherapeut, manueel therapeut en parkinson 
fysiotherapeut. 
 
Philip Schippers 
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Oproep! 
 
Heeft u behoefte aan iemand die u thuis opzoekt en met 
wie u kunt praten, een kopje koffite kunt drinken of 
bijvoorbeeld een wandeling kunt maken? 

 
Bent u bijvoorbeeld door omstandigheden aan huis 
gebonden, of heeft u steun nodig? Dan bied ik mij aan voor 

vriendschappelijk huisbezoek op vrijwillige (!) basis. 
 
Mw. J. van Lierop, telefoon: (058) 84 36 892 

mailto:info@osteopathieschippers.nl


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 



 

   

  

Inleveren kopij (tot 18.00 uur) en vergaderdata: verschijningsdata: 
 
Augustus woensdag 17 augustus zaterdag 27 augustus 

 
September woensdag 21 september vrijdag 30 september 

 
Oktober woensdag 19 oktober zaterdag 29 oktober 
 

November woensdag 16 november zaterdag 26 november 
 

December woensdag 21 december zaterdag 31 december 
 

 
 

Friese Dorpentop: 
1000 Friezen in gesprek over toekomst Friesland 

 
Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000 Friezen met 
elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop is geïnspireerd op de 
G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. Dè 

Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop. 
 
Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp of 
gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en met elkaar in 
gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het einde van de dag ook wat er 
met de uitkomsten gebeurt. 

 

Nieuwe democratie 
Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige tijd 
bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk 
vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie. 
De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, 
ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk 

vinden. 
 
Loting 
Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese gemeenten. Om 
deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato 
van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie een brief heeft gekregen, kan zich 
aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De overige tweehonderd 

deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en actieve burgers. 
 
De Friese Dorpentop wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

           

11 

http://www.friesedorpentop.nl/
http://www.lc.nl/
http://www.fryslan.frl/
http://www.doarpswurk.frl/




 

 

Dorpsagenda 

 
 

04.08.2016 - 08.08.20 Wergeaster Merke Gehele Dorp 

07.08.2016 De Merkekeatspartij voor senioren Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

14.08.2016 KNKB kaatsen Dames Hoofdklasse  Sportcomplex Wergea  

12.30 uur  

23.08.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren  Sportcomplex Wergea  

19.00 uur  K.V.'t Oosten 

27.08.2016 Wereldkampioenschap "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

12.00 uur  

28.08.2016 Wereldkampioenschap "Teatsen" Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

30.08.2016 Slagerij Kramer competitiekaatsen senioren Sportcomplex Wergea  

19.00 uur  K.V.'t Oosten 

03.09.2016 Loek's Schilder dorpspartij voor de jeugd Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

04.09.2016 Familie Veenstra dorpspartij voor senioren Sportcomplex Wergea  

10.00 uur  

06.09.2016 Finale Slagerij Kramer competitiekaatsen Sportcomplex Wergea  

19.00 uur senioren K.V.'t Oosten 

07.09.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

11.09.2016 Live muziek Us Doarpshûs  

16.00 uur  

16.09.2016 - 18.09.2016 Skoalfeest Gehele Dorp  

23.09.2016 Burendag Us Doarpshûs  

Start tussen  

15.00  en 15,30 uur 

30.09.2016 Film Kafe Bagdad Us Doarpshûs  

20.30 uur  

05.10.2016 Vergadering Pleatslik Belang Us Doarpshûs  

19.30 uur  

12.10.2016 Vrouwen van Nu Us Doarpshûs  

19.45 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/home/agenda/details/1577-wergeaster-merke
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/18-gehele-dorp
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1538-de-merkekeatspartij-voor-senioren
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1539-knkb-kaatsen-dames-hoofdklasse
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1526-slagerij-kramer-competitiekaatsen-senioren-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1526-slagerij-kramer-competitiekaatsen-senioren-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1505-wereldkampioenschap-teatsen
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1506-wereldkampioenschap-teatsen
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1527-slagerij-kramer-competitiekaatsen-senioren-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1540-loek-s-schilder-dorpspartij-voor-de-jeugd
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1541-familie-veenstra-dorpspartij-voor-senioren
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/1-sportcomplex-wergea
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1528-finale-slagerij-kramer-competitiekaatsen-senioren-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1528-finale-slagerij-kramer-competitiekaatsen-senioren-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1528-finale-slagerij-kramer-competitiekaatsen-senioren-k-v-t-oosten
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1487-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1568-live-muziek
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1497-skoalfeest
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/18-gehele-dorp
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1570-burendag
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1557-film-kafe-bagdad
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1488-vergadering-pleatslik-belang
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
http://www.wergea.com/home/agenda/details/1475-vrouwen-van-nu
http://www.wergea.com/home/agenda/venueevents/5-us-doarpshus
mailto:a.kerkstra@upcmail.nl




 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Colofon 
 
Juni en Juli 2016, 56e jaargang 

nr. 6 en 7.  
 
De Havensbank wordt gratis verspreid in 

Wergea, Warstiens en Eagum. 
 

Klachten over de bezorging? 
Bel Jacoba de Wolff, tel. 06 - 2008 1466 
 

Redactie:  
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. 

 
Rekeningnummer: 
ING Bank: NL08 INGB 0003 6560 00 

T.n.v. Havensbank, Wergea 
 

Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het 

inleveren van het bericht betalen. 
 
Volgende Havensbank verschijnt op 

27 augustus 2016. 
 

Kopij uiterlijk woensdag 17 
augustus a.s. vóór 18.00 uur 

inleveren! 

Kerkdiensten juli - augustus 2016 

 
St Martinusparochie 
Zo. 17 juli 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 31 juli 09.30 uur euch. P. Stiekema 

 

Zo. 14 aug. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
Zo. 28 aug. 09.30 uur euch. P. Stiekema 
 
In deze periode zijn er geen doordeweekse vieringen 
in de St. Martinuskerk.  
Vanaf heden zijn er geen vieringen meer op de 
zaterdagavond i.v.m. het dalend aantal pastores. 

 
Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
17 juli 09.30 uur Warstiens da. A. Buizer 
24 juli 09.30 uur Warten da. A. Buizer 

   + Reduzum 
31 juli GEEN DIENST 

 
07 aug. 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong 
14 aug. VAKANTIE!! 
21 aug. 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong 

28 aug. 09.30 uur Warten da. J. v. Doorn 
 
Contactpersoon: Janneke de Ruiter, (058) 843 55 39 
 
 
Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-Fryslân, 
Grou 

17 juli 10.00 uur Zr. J. Sprey 
 
Diensten augustus 2016 niet bekend. 
 
Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 
 

 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 
Warten-Wergea-Warstiens 
17 juli 09.30 uur Mevr. M. Gort 
24 juli 09.30 uur Dhr. H. van Wieren 
31 juli 09.30 uur Dhr. E. de Jongh 
 

7 aug. 09.30 uur ds. A. Bouman 
14 aug. 11.00 uur ds. J. Kroon 
21 aug. 09.30 uur ds. P. Rozenboom 
28 aug. 09.30 uur Dhr. R. Colijn 
 
Contactpersoon: Botina v.d. Hoek-v.d. Meulen 
g.v.d.hoek9@kpnplanet.nl  
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Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ , Wergea-
Warstiens 
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode 
Anna Bijlsma.  
Telefoonnummer 0511- 521336/06 53931149 of 06 
10330337 .   
Mailadres: info@uitvaartzorgbijlsma.nl 
 
Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 

voor alle andere zaken op 0900-8844, zoals een 
afspraak met de wijkagent. 
 
Thuiszorg Het Friese Land 
Voor verpleging, verzorging en andere hulp en 
ondersteuning op het gebied van de thuiszorg. 

Aanvraag hulp, zorg, advies en info: 0900 – 8864. 
 
School 
OBS de Twamêster, 255 25 57. Info en aanmelding 
Janke Sietsma. 
 

Peuteropvang 

Peuteropvang Ukkepukkeplak 
Info en aanmelding SISA: 088-0350400 
 
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 eerste woensdag van 
de maand: 10.30 - 11.30 uur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  

Kiki de Jong: Fysiotherapeut 

Praktijk voor osteopathie 
Iedere werkdag 06-14112182 of (058) 2551885  
Philip Schippers: C.O.-(M).R.O. 
 
Praktijk voor Ismakogie cursussen. 
Deelname groepen volgens afspraak op ma- en woe. 
avond 

(058) 2552300 Dirkje Swierstra - de Jong: Ismakogie 
docent 
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw 

apotheek 
M.R.F. de Groot en T. van de Vegt, huisartsen 
R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea 

Tel: 058-2551261, SPOEDNUMMER: 058-2551125 
website: www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 

Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 
12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op 
afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 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: 
Spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd 
worden in de ‘Recept-Brievenbus’. 
  

Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, 
de ‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 
(tijdens kantooruren bereikbaar) 
  
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de 

volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op 
woensdag tot 18.00 uur). 

 herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, 

naam en dosering herhaalmedicatie, keuze 

bezorgen of halen.  

 Herhaalreceptenlijn: 058-2550625 

 
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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