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Mud Mollenbestrijding 

Mathijs Mud 
Mollefanger 

de Weinmakker 18 
9005 RN Wergea 

 
058-2553645 
06-23807486 

 
mathijsmud@gmail.com 

 

  

Der stiet wer wat op it reade plein 
 
Doe‟t ik op myn deistige slach troch de buorren, want dat 
dogge je as je yn de vut binne, by de snackmobyl fan Jan en 
Janny, letter fan in sekere Henk, lânsrûn, tocht ik, wat sjocht it 
dêr no gâns freonliker, ljochter en útnoegjender út as foarhinne 

en ik tocht, wa is dy man dy‟t no de “honneurs” waarnimt? 
No hie ik om trije oere noch gjin sin oan patat, dochs luts ik de 
stoute skuon oan en gie nei binnen. Lokkich hongen der gjin 
oaljejassen mear! 
 
De man efter de frituurpanne wie de nije eigner fan de karre en 
der ûntstie in aardich petear. 

Ik krych fuortendaliks in bakje kofje en de eigner stelde him 
foar. Hy hjit Thay Qadadi( siz mar Thay) en komt út Irak. Hy sit 
al mear as tsien jier yn de snackwrâld, mar dan as meiwurker 
en woe graach in eigen saak begjinne. Hy is wenachtich yn 
Grou en is tige bliid mei dizze nije útdaging.En hy wol der wat 
fan meitsje en straalde in protte entûsjasme út.  
 

No wie it wol sa dat ik dêr op in net sa geskikt moment kaam, 
want it wie woansdei en tsjinoer him stie de fiskkarre fan Tjerk-

Jan, dy‟t gâns klandysje hie, wylst yn de tiid dat ik der sitten ha 
gjin minsk wat by him besteld hat. Hy makke der gjin probleem 
fan, soks moat groeie. 
 

Hy wol yn de takomst de karre noch mear opknappe en ek 
ynspylje op de winsken fan de Wergeasters. Dus ek jûns let 
noch iepen as der wat te rêden is yn de Bidler as by Jaap. 
Ik ha der noflik sitten en ik hoopje dat it him slagget om lykas 
eartiids Jan en Janny (wat hast net te evenaren is) it in protte 
jierren fol te hâlden. Ik gun him dat fan herte en winskje him 
alle lok dêrmei. 

 
Henk 
 

Fan de 26 potinsjele reunygongers binne der 8 ferstoan en koe der 1 spitigernôch net komme, sadat we 
útkamen op 17 oanwêzige âld leden, wêrfan in grutste part de oanhang ek noch mei hie. 
Op de reuny wiene der noch 2 dy „t de berte fan ús doarpskrante fan tichtby meimakke ha, te witten: Jan 
Sinnema en Sybren van der Vlugt.  

 
Mar ek Sjoerdsje Feenstra wie tegearre mei Hein Sterk ien fan de earste Havensbankgeneraasje en makken 
harren debút yn 1962. Prachtich dat ek de “âlde garde” oanwêzich wie! 
 
No en wat dogge jo dan op sa „n reuny? Tsja, je begjinne mei wat kofje en oranjekoeke en dan iepent de 
hjoeddeiske foarsitter Henk Wielinga “it bal” mei in lytse speech, wêryn de 50 jier noch efkes yn „t koart oereide 
wurde. Ek wurdt der noch efkes oanhelle, dat net eltsenien fan de noege gasten, maklik te finen wie. Hein Sterk 

bygelyks, wie sa goed as ferdwûn fan dizze ierde, alteast, foar dyselden dy „t harren paad op it ynternet noch 
net sa goed fine kine. Foar in oar (oars ek net sa „n stjer mei de kompjûter), ik neam fierders gjin nammen, wie 
1 e-mailtsje en 2 tillefoantsjes genôch om de hear yn kwestje te sprekken te krijen. Mar hawar, dat sil de 
saneamde kloof tusken de generaasjes wol wêze. 
Nei de offisjele iepening, noflik efkes buorrelje en byprate. En foar guon moasten der hiel wat jierren bypraat 
wurde. 

 
Ek Sybren van der Vlugt liet syn ljocht noch efkes skine op it begjin fan de Havensbank. En dernei folge, jawol, 
de  ferneamde kwis, alteast ferneamd yn de redaksje. Alle lêste gearkomsten fan „t jier, ha we de tradysje om 
efkes mei de oanhang derby te “neisitten” mei in “natje en een droogje” en in kwis troch de Berend Boudewijn 

en Fred Oster fan it hjoeddeiske Wergea. Sadwaande ek no wer in skoandere kwis. 
Dernei fansels noch efkes “smout” prate en oan „t ein in pantsje sop en broadsjes, wat dizze tige slagge reuny 
kompleet makke. 

 
Franciske en Jacoba (ik bin mar sa frij om ek foar de oaren te sprekken) tige tank foar de organisaasje! 
 
Mathijs 

 
 

Jeften 

It libbet allegearre, mar it libbet ûngelyk. 
 
€  50,--; N. de J. 
€  25,--; E.W. 
€  18,--; S.K. 
€  10,--; B.H.eo.J.J.-S. 

 

 
Famylje J.H. Kooistra 

 
Ald adres: 
H.J. Kooistrawei 31 
9005 RE  Wergea 
 
Nij adres: 

Fam. J.H. Kooistra 
Leppedyk 25-B 
8491 GJ  Akkrum 
Tillefoan: (0566) 65 48 86 
 
Hjirmei betankje wy foar alle 
lidmaatskippen en donateursskippen. 
 

Wy binne ferhuze! 
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Huisartsenpraktijk Warga 

M.R.F de Groot, apotheekhoudend huisarts. 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND, Wergea.  
T:255 1261, spoednummer T: 255 1125.  
www.huisartsenpraktijkwarga.nl. 

 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 8 – 17 uur. Pauze van 12 - 13 uur.  

Spreekuur alleen op afspraak, maandag t/m vrijdag.  
Afspraak voor spreekuur of visite tussen 8 – 10 uur.  
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18 uur, alleen 
op afspraak. 
Telefonisch terugbelspreekuur huisarts tussen 13.30 
en 14 uur.  

Voor uitslagen bellen tussen 14.30 en 15 uur, niet op 
donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met naam, adres, woonplaats voor 10.00 uur 
inleveren. 
 
Herhaalrecepten: 

Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
dag tussen 16.15 en 16.45uur. (m.u.v. donderdag) 
* herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. Hierin 
vermelden: NAW gegevens, geboortedatum, naam en 
dosering medicatie, gebruik, keuze bezorgen of 
afhalen.  
* Herhaalreceptlijn: (058) 255 06 25.  

 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 8 – 17 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 

Bezorgen Medicatie 
Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea, maan-, 
dins-, woens- en vrijdag in Warten, aangeven bij 

bestelling. 
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 

Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. 
Vragenformulier te verkrijgen bij assistente. 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland, 0900 - 112 7 112. 
Spoedgevallen 112. 

Spoedapotheek MCL: voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend. 
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Johanna Wuring 
Nagelstyliste  

 natuurlijke verlenging 
 french manicure 
 nagelbijters 
 manicure 
 nagelversteviging 

De Golle 3 
9005 RT   Wergea 
058-8446462 

j.wuring@chello.nl                          

 

YNSTJOERD 

 
 

125 jier „De Wergeaster Reed‟ 
 

Op 29 novimber is it 125 jier ferlyn, dat 22 
Wergeasters yn de herberch fan M. Bottema 
gearkamen om in iisklup op te rjochtsjen. Hja makken 
der ûnder lieding fan master Elize Theunis Zwart gjin 
heal wurk fan. Noch dyselde jûns wie der in klup, der 
wie in bestjoer en der wie in namme. Sûnt dy tiid is 
„De Wergeaster Reed‟ in begryp. Net allinne yn it 

eigen doarp, mar perfoarst ek yn de hiele provinsje. 
Withoefolle doarpslju hawwe yn de rin fan de jierren 
profitearre fan it krewearjen fan al dy minsken dy ‟t 
harren ynset hawwe foar dizze feriening. Op de 
ûnderskate iisbanen wie der plak foar âld en jong. En 
Wergea krige rûnom namme fanwege syn redens, syn 
riders en rydsters en syn riderijen. 

 
Yn 1985 soargen de klup en in feestkommisje foar in 

hiel feestprogramma. Der wie doe ek alle reden ta, 
want jo wurde mar ien kear yn in libben hûndert jier. 
Faaks blêdzje jo somtiden ek noch wolris yn it 
jubileumboekje dat doe útkaam. Grif sille der ek 

minsken wêze dy‟t it noch heucht dat der yn „e Bidler 
in tentoanstelling wie. En tink noch ris oan dy 
feestjûnen mei fleurige skets en sang. Mar sokke 
dingen ferdizenje ek yn „e tiid. It is ommers al wer 
fiifentweintich jier lyn en dat is in hiel skoft. Tagelyks 
bestjut soks dat der yn it doarp alwer in generaasje 
omrint dy‟t dêr hielendal of amper (mear) weet fan 

hat.  
 
It fernuveret ús dat it no sa stil is om it 125-jierrich 
jubileum hinne.Yn dat boekje Hûndert jier  “De 
Wergeaster Reed” 1885-1985 dat wy neamden, kinne 

jo lêze dat doedestiids wis wol omtinken jûn is oan it 
25-jierrich, 50-jierrich en 75-jierrich bestean fan de 

klup. En oer it fol meitsjen fan de earste ieu hawwe 
wy it al hân. Dat allinne al soe oanlieding wêze 
moatte om it berikken fan in nije mylpeal net sûnder 
mear foarby gean te litten. 
 
Mar der is mear. Yn ús fermidden binne no noch 

minsken dy‟t Wergea oan dy namme fan iis- en 
reedridersdoarp holpen hawwe. Yn it boekje “Redens, 
riders en riderijen” fan Lieuwe Pietersen út 1963 
stiene stikjes mei titels as „Us bêsten kamen fan 
Wergea” en „Us hurdsten wenje yn…. Wergea”. In 
sitaat: „Ek hjir stiet Wergea  dus wer boppeoan. Dit 
doarp mei syn krapoan 1500 ynwenners, dat op 

sportmêd altiten in goede namme hân hat, rint der 

hjir doch wol bysûnder út.‟ 
Oardel moanne ferlyn kaam der in nij boek út oer De 
vrouwen van de hardrijderij. It giet oer de froulju yn 
„e baan dy‟t yn de jierren 1943 oant en mei 1970 foar 
master opsloegen. Ek yn dat boek wurde wer ferskate 
rydsters út Wergea mei eare neamd, byg. de dit jier 

ferstoarne Tiete Rinsma, Antsje Sytema, Sjoukje 
Sinnema, de ek al ferstoarne Rinskje Zeinstra en har 
suster Anneke. En yn it haadstik oer de pearriderijen 
komme ek manlju as Tsjerk Nauta en Johannes 
Sinnema oan bar. 
 

 
 

 

Wy soene fansels folle mear klinkende nammen 
neame kinne. Mannen as Barend van der Veen yn it 
ferline en de manlju fan it langere wurk sa as 
bygelyks Piet Zwart, Lammert Kalsbeek en oaren.  

Minsken dy‟t der no noch binne. En it klinkt hurd, mar 
de measten sille it net mear belibje dat „De 
Wergeaster Reed‟ 150 jier bestiet. 

 
Soe it dan net in aardich idee wêze om no by it 125-
jierrich bestean bygelyks nochris in tentoanstelling te 
organisearjen mei fan alles en noch wat oer de 
Wergeaster hurdriders en -rydsters? Jo kinne ek oare 
saken as it eardere reedmeitsjen troch Wergeasters 

en spullen fan „De Wergeaster Reed‟ sjen litte, mar it 
giet ús benammen om dy minsken, dy‟t Wergea foar 
en nei de oarloch ta hurdridersdoarp makken, nochris 
yn de skynwerper te setten. Foar de alderein sil dat 
sûnder mis in nijsgjirrich stikje nostalgy opsmite. Mar 
like wichtich is it om ús jongerein en de jong-
folwoeksenen dy‟t gjin doel hawwe oer dat 

ynteressante stik sport- en Fryske kultuerhistoarje 
wat sjen te litten oer de tiid dat Wergea withoefaak yn 
de kranteferslaggen neamd wurde. 
 
Wy hawwe mei opsetsin mar ien foarbyld neamd. 
Faaks soene der noch mear dingen betocht wurde 
kinne. In minske moat neffens ús stilstean by syn 

heechtiidsdagen en dat jildt ek foar in feriening. 125 
jier „De Wergeaster Reed‟ is sa‟n momint om net 
samar gewurde te litten. Wa pakt dit op? 
 
Jitze Hotsma - Wergea 
Hedman Bijlsma – Drachten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
Dit jaar zijn de collectanten van 10 tot 16 oktober 
bij u aan de deur geweest. 
 
Hartelijk dank aan alle gevers, maar vooral ook 

aan de collectanten die zich weer voor dit goede 
doel hebben ingezet. 
 
Dit jaar is het bedrag van € 628.54 opgehaald en 
dit zal goed worden besteed. 
 
Maaike Zwart - van der Wal 

Collecteorganisator 
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Bibliotheek 

Vrijdag van 19.25 – 20.25, Fricoweg. Tot 18 jaar 
gratis lid. Jeugdbus maandag van 8.30 tot 9.45 bij 
school. 
 

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

Theo van der Werf. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Betty Langhout: 
255 12 76 of 255 25 60. 

 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt A. Boermans, 255 31 32, op ma., di. of woe. 
tussen 18.00 en 19.30 uur of 
A3boermans@kpnplanet.nl. 

 

Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 

voor alle andere zaken op 0900-8844 (waaronder ook 
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 bereikbaar van ma t/m 
vrij tussen 10 en 14 uur. Info: 06 - 311 53 510. 

 
 
Stichting Aldereinwurk Boarnsterhim 

Doel: emancipatie, participatie en welzijn van oude-
ren. 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. 
 
 
Tandartsenpraktijk Hans Scholtanus  

De Skuorre 3, 255 28 88. Afspraken maken tussen 
9.30 en 11.30 uur. Buiten deze tijden alleen voor 
dringende zaken of afzeggen afspraken dezelfde dag. 
Voor spoedgevallen verwijst het antwoordapparaat u 
verder. 

 

 
"Meitinker" Warten / Wergea  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 

06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl. 
Inloopspreekuur in „Us Doarpshûs‟ iedere woensdag: 
10.30 – 11.30 uur. 

 

 

 

 
 

Dierenartsenpraktijk 

Telefonisch spreekuur en medicijnen: ma t/m vrij 
8 – 9.30 uur, (0566) 60 14 64 ook bij spoedgevallen. 
B.g.g. (0566) 60 14 39.  
 

Spreekuur gezelschapsdieren: Oedsmawei 13, 
Grou. Ma t/m vrij 13 – 14.30 uur en 18.30 – 19.00 
uur. Balie ½ uur langer geopend. Ander tijdstip alleen 

op afspraak. 
 
 
„De Praktijk‟ 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 

Sinds januari 2006 kunt u 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          
Astrid Ferwerda: Fysiotherapeut 

 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02                                                             
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 

Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073                                            
Janneke Wegman: 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 
 
Praktijk in Ayurvedische massage 
Afspraak? Bellen na 16.00 uur op 06 - 5246 0148                                  
Jenny Schippers-Bongers: ontspanningsmassage 

 
BALA  weerbaarheid en Yoga 
Voor kinderen en volwassenen en groepslessen.  
06 - 4128 4993                           
Elbrecht Claus: Yoga-docent 

 

Huisartsenlab./trombosedienst                                                                                                                                   
Iedere dinsdag om 10.45 uur 
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De foarsitter 
 
Doe ‟t se sei, dat se no ek yn ‟t bestjoer fan „Us Doarpshûs‟ siet, tocht ik fuort oan myn eigen tiid dêr.  

It wie yn ‟t midden fan „e sechtiger jierren (1963 – 1968). Simen Bovenga wie ús foarsitter. In poerbêste man, 

dy ‟t in protte nocht oan dit foarsitterjen hie. Syn eigen sin dreau hy meastal net troch, hy wie ek ús kapper en 
woe fansels gjin klanten ferlieze. 
 
Mar ien kear dat stie alles op skerp. De „Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming‟ (NVSH) woe in 
propagandajûn yn ‟t Doarpshûs belizze. Bovenga, in katholyk fan ‟t suverste wetter, wie der poer op tsjin. No 
soe men sizze seis stimmen tsjin ien soe de trochslach wol jaan. It kaam lykwols oars. Bovenga sei op in stuit: 

“As dy jûn hjir hâlden wurdt, dan bin ik hjir jûn foar it lêst”. Doe pas hiene we echt troch hoe djip him dit 
rekke. De foarsitter wûn it dy jûn, wy joegen belies. 
 
It Doarpshûs dêr ‟t dit trelit him ôfspile wie net it gebou dêr ‟t Us Doarpshûs no is. Nee, wy hiene ús 
gearkomsten op „e boppeseal fan ‟t gebou oan „e Ljouwerterdyk. Yn dizze âlde herberch, nei de twadde 
Wrâldkriich ferboud ta doarpshûs, moast op in stuit in nije behearder beneamt wurde. Tjitte v.d. Wal wie 

stoarn en syn frou koe ‟t fansels net allinne ôf. 
 
In adfertinsje yn „e Ljouwerter Krante smiet 34 brieven op. Doe ‟t dêrút in seleksje makke wie, moast it 
bestjoer der op út om ynljochtingen yn te winnen. Sa mooglik ek om mei gadingmakkers in praatsje te 

meitsjen. Sa rekken we yn „e auto fan Klaas van Nus û.o. nei Wytmarsum. Groothof dy ‟t ek mei wie, wist dêr 
in frachtrider te wenjen dy ‟t hy goed koe en dy ‟t ús grif wol oan stekhâldende gegevens helpe koe. 
Wy dêr yn „e hûs en oan „e tee. Bovenga, ús kapperfoarsitter lei ús kommen út en frege doe de 

Wytmarsummer: “Wat tinkt jo, soe dy en dy wol geskikt wêze as behearder?” “Ja, wat sil „k sizze”, sei dy en hy 
makke mei syn rjochter hân wat skommeljende bewegings, “it is in kapper, no en dan wit je it wol”. 
Hoe ‟t ik my goed hâlde kinnen ha, wit ik no net mear, mar de kapper út Wytmarsum is ‟t net wurden. We 
krigen de húshâlding fan Joeke Vriesinga yn ‟t doarpshûs te wenjen. Dat hat in hiele goede kar west. 
Oars sein it hie net better beslaan kinnen. 
 
Joeke en Nyske wiene twa minsken tige op harren plak. It wie wenst dat Joeke op it ein fan de gearkomste 

boppe by ús kaam. Dan kaam de fleur en humor as ‟t ware boppe. Benammen ús foarsitter siet al gau rideljend 
fan wille op syn stoel en him rûnen de triennen faak by de wangen del. 
 
In protte grut jonges kamen yn dy tiid graach nei ‟t doarpshûs om dêr mei Joeke of by Joeke te kaartspyljen en 
te biljerten. Drank koene se dêr net krije, want it doarpshûs wie drankfrij. Dat stie ek yn „e statuten beskreaun. 
Joeke hâlde him dêr oan, mar brocht it „probleem‟ op in jûn wol boppe by ‟t bestjoer. Bovenga as lid fan „e 

“Matigheidsbeweging Sobrietas” siet der wol wat mei. (Sobrietas ôfdieling Wergea – Warten wie yn novimber 
19678 ophâlden te bestean, om ‟t der noch mar in pear leden wiene.) 
It wie dêrom miskien wol dat hy him fine koe yn it foarstel om by de kommende jiergearkomste de leden te 
freegjen de statuten op it punt „drank‟ te feroarjen. Op 28 april 1968 hie hy it tidens de fergadering net maklik. 
Oan de iene kant syn prinsipe, oan „e oare kant wie de finansjele tastân fan it doarpshûs net fleurich. It waard 
in „bewogen‟ gearkomste mei as risseltaat dat acht leden (dat binne ferienings, organisaasjes of stichtingen) 
foar wiene. Seis wiene tsjin en 3 hiene neat ynfûld. 

 
Doe ‟t Jan Jansma yn „e Havensbank oan it ferslach fan dy jûn noch in gekoanstekkend stikje tafûge, wiene de 
rapen gear. De Havensbank wie doe ynienen it kweade beest. 
Jac. Talsma dy ‟t al 8 jier de Havensbank rûnbrocht yn Warstiens, hâlde der fuort mei op. J.Joh. de Boer liet 
him ek tige hearre en woe ha J.J. soe út „e redaksje moatte. De Havensbank hat alles oer him hinne komme 
litten en is nearne op yngien. Bovenga hat der net in klant troch ferspile en sil troch it trammelant wol net faak 
wekker lein ha. 

 
In hiel oar trammelant spile him ôf op it stasjon fan Wurdum. Dêr stapten op in nacht in mannich Wergeaster 
manlju út „e trein. Se wiene nei Amsterdam west om dêr mei te rinnen yn in prosesje. It wie in fleurich selskip 

en net al te fêst mear yn harren gong. 
 
Simen Bovenga, noch aardich by ‟t spul, stroffele by ‟t útstappen en bedarre langút op it perron. Wytze Talsma, 

net roomsk, mar mei fanwege de geselligens, stapte by ‟t útstappen boppe op Bovenga. 
Wytze moat doe sein ha: “Ik sta hier op in weke massa”. It is dúdlik, dizze kear is in útsûndering, want 
foarsitter Bovenga liet net oer him hinne wâdsje. 
 
Sybren v.d. Vlugt 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 

 

Dorpsagenda 
 
27 november  Bij de Havensbank 
13.30 uur   Intocht van Sinterklaas 

 

14.30 tot   Verwelkomen van Sinterklaas  
15.30 uur  en de Pieten in het Doarpshûs 
  
14.30 tot  Mega Sinterklaasfeest in het 
16.30 uur  gymnastieklokaal 
 
16.30 uur  Mega Sinterklaas show 

   in het gymnastieklokaal 
 
29 november  ‟t Anker 
19.45 uur   vrouwen vereniging  
                  “ In Christus Eén 
 
4 december  Café “Lands Welvaren” 

19.45 uur  Klaverjassen “De Krakers 
 

6 december  ‟t Anker   
19.45 uur   vrouwen vereniging  
                 “In Christus Eén” 
 

8 december  “Us Doarpshûs” 
19.30 uur  Vergadering Pleatslik Belang  
 
10 en 11   De Bidler 
december  Halbertsma ienakters 
20.00 uur  11 december na afloop: 
   Weima & Van der Werf  

 
11 december  Jeugdsoos SZDRNZLL 
vanaf 13.00  Slotmiddag jeugdleden  
             uur         KV‟t Oosten 
 

12 december  De Bidler 
Overdag`  Zij aan zij  en het Leeuwarder 

   accordeon orkest 
 
12 december  St.Martinuskerk 
19.00 uur  Gezamelijke adventsviering 
   Thema: “Hoe groot is klein” 
 

13 december  “De Frissel” 
19.00-20.00 uur Schrijfavond Amnesty Int 
 
13 december  “Us Doarpshûs” 
19.45 uur  “Froulju yn alle maten” 
     BvPF Vrouwen van Nu 
 

17 december  De Twamêster 

16.30-18.00 uur OBS de Twamêster Kerstmarkt 
 
18 december  Oud papier V.V.Warga- 
09.00 uur  de Twamêster 
 
18 december  Kantine V.V.Warga 

19.30 uur  Schutjassen  “Kluspartij” 
 
19 december  Café “Lands Welvaren” 
17.00 uur         TWARRES 
 
 

 
 

20 december  ‟t Anker   

19.45 uur   vrouwen vereniging  
“In Christus Eén” 
Adventsavond 

    

24 t/m 26  Jeugdsoos SZDRNZLL 
december          Kerstgala 
 

25 december  “De Frissel” 
19.00 uur  Kerstfeest sneinskoalle Wergea 
 
29 december  Café “Lands Welvaren” 
19.45 uur ` Klaverjassen “De Krakers” 
 

1 januari  Jeugdsoos SZDRNZLL 
16.00 uur  Nieuwjaarsborrel 
 
7 januari  Café “Lands Welvaren” 
19.45 uur  Schutjassen Loterijclub 
        “Eigen Risico” 
 

8 januari  Café “Lands Welvaren” 
21.00 uur         Piratenfeest 
 
10 januari  “De Frissel” 
19.00-20.00 uur Schrijfavond Amnesty Int 
 
10 januari  ‟t Anker   

19.45 uur   vrouwen vereniging  
                “In Christus Eén” 
 
10 januari  “Us Doarpshûs” 
20.00 uur  Bestuurvergadering 
   Vereniging “Us Doarpshûs” 

 
14 en 15   De Bidler 
januari 

20.00 uur  Toneel Warten 
 
15 januari  Café “Lands Welvaren” 
13.00 uur  BC Castelein bakje biljarten  

    
15 januari  Café “Lands Welvaren” 
19.45 uur  Klaverjassen “De Krakers” 
 
18 januari  “De Frissel” 
10.00 uur  De heilige stad Mevr.M.Gort 
   Raad van Kerken 

 
19 januari  De Bidler     
20.00 uur  KKW   “Zelle” 
 
22 januari  Kantine V.V. Warga 

   Wereldkampioenschappen   

   schutjassen 
 
Uw opgave naar Appie Kerkstra 
Tel. (058) 255 12 02 
 
E-mail: dorpsagenda@wergea.com 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 

 

  

De ienakters! 
 
Der wurde tige nijsgjirrige stikken op „e planken set yn desimber.  De spilers binne entûsjast en dat is te sjen 
op it toaniel! 
 

Stik 1: “Boppe ferwachting” 
Regisseur:  Regina Veenstra 
Spilers:  Aukje Sinnema 
  Marijke Veenstra 
  Maickel v.d. West 
  Esther Dijkstra 

  Sabina Hoekstra 
 
Stik 2: “Bananeskúmkes” 
Regisseur:  Rom Tysma 
Spilers:  Aleida Fennema 

  Bianca de Jong 
  Roelof Stuiver 

 
Stik 3: “De Simmer” 
Regisseur:  Bert Sinnema 
Spilers:  Dennis Pijl 
  Cor Pijl 
  Tom Kamsma 
  Jan Tysma 

  Henk wielinga 
 
 
Oant sjen! 

 
Ienakters Toanielferiening Halbertsma 

10 en 11 desimber o.s. 

om 20.00 oere 

yn „e Bidler 

 

Op sneon 11 desimber o.s. 

Weima & Van der Werf nei ôfrin!! 

Efkes byprate mei de Kriich 
 
Fanfare de Kriich heeft het afgelopen jaar bepaald 

niet stil gezeten. We praten jullie even bij!  
Op 7 januari 2010 de 1e repetitieavond van het 
nieuwe jaar, zijn we van start gegaan met een 
solistenavond, op 9 april namen we deel aan de OFFK (Open Fryske Fanfare Kampioenschappen) in Drachten en 
behaalden hier de 4e plaats!  
 
Op 24 april was er het Donateursconcert met als gast op marimba de virtuoze Bernd Holtrop en een spetterende 

afterparty met Van Geeft „M.  Vervolgens op 17 juni een helaas „winderig en koud‟ openlucht optreden bij de Bidler 
samen met de twirling.  Op de vroege ochtend van 2 augustus hebben we traditiegetrouw de Merkekommissje 
geassisteerd met de “wake up call”. Op 23 oktober waren we te gast bij de muziekvereniging Oldemarkt, en 
hebben daar een gezamenlijk concert gegeven. En, het is nu intussen eind november, hebben we de Goed Heilig 
Man muzikaal binnen gehaald in o.a. Goutum en Wergea.  Op 12 december nemen we deel aan de adventsdienst 
en, ijs en wederdienende, leiden we jullie al spelend op lieflijke wijze op Kerstochtend, de Kerstdagen in. Zo, dat 
was dan 2010 en nu op naar 2011!  

 
Noteer alvast onderstaande data van 2011 op de keukenkalender en in je (digitale) agenda! 

 Donderdag 6 januari solistenavond in het dorpshuis 

 Zaterdag 19 maart  Donateursconcert (in een nieuwe verpakking! meer info volgt!) 
 Zaterdag 28 mei muziekfestival op Schiermonnikoog. 

 
De Kriich heeft een eigen website: www.dekriich.nl. Hierop is o.a. ook de activiteitenagenda te vinden en valt er te 

lezen dat nieuwe muzikanten van harte welkom zijn. DIT IS NOG STEEDS ZEER ACTUEEL! Zonder muzikanten geen 
fanfare! De fanfare bestaat op dit moment uit 27 enthousiast spelende leden en jeugdleden. Ook is het jeugdkorps 
sinds september weer actief. Heb je belangstelling of zin om muziek te maken?  
 
Kom gerust eens langs op de donderdagavond in het Dorpshuis  of neem vrijblijvend contact op met Johanna de 
Groot, via 058-84 46 462 of info@dekriich.nl. 

 
Het jeugdkorps repeteert vanaf 18.45 uur en de fanfare vanaf 19.45 uur.  
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Uitnodiging 
 
Hierbij nodigen wij leden en belangstellenden uit 
 
op: maandag 13 december 2010  
in: Us Doarpshûs te Wergea 

aanvang 19.45 uur 
 
Deze avond treedt het duo HERREMA en OTTEN voor 

u in het voetlicht. Het duo maakte al vele succesvolle 
tournees. De titel is WERELDMUZIEK. 

Deze artiesten nemen u mee in een SHOW 
met een afwisselend programma. 
 
Namens het bestuur, 

W. Zwart 
 
 

Natuurnieuws 

 
Als ik dit schrijf is het slecht weer, regen en storm, 
11 november. De kinderen treffen het niet om met de 
lampions bij de deuren langs. Ik heb de tuinvogels 

weer aan het voer, misschien iets te vroeg, maar het 
is vanuit de kamer een prachtig gezicht. 
 
Ik vraag mij wel eens af, hoe komen de vogels aan 

hun namen? Wanneer je de A.N.W.B gids bekijkt, wat 
een hele goede is, dan staan daar 850 verschillende 
soorten in, met de meest vreemde namen. Maar er 

staan ook soorten in daar kan men zich wel een 
voorstelling bij maken. Bijv. de Blauwe Reiger, 
Bontekraai, Groene-Specht, Zwarte-Specht, Grutto, 
Haakbek, Kuifmees, Zwartekraai, Kuifeend, Pijlstaart, 
Koekoek, Roodborst en Waterhoen om maar enkele te 
noemen. Maar wat te denken van Katvogel,Gon-Gon, 
Kanoet, Kwak, Loodbekje, Mantsjoereinwoudaap, 

Noddy, Ovenvogel, Scharrelaar, Veery, Willet. Hier 
kun je toch geen brood van bakken. 

 
Een prachtige roofvogel 
die ik vorige week in het 
Leechlân zag, heeft ook 

een niet goed in het 

gehoor liggende naam n.l. 
de Slechtvalk.  
Het is in bijna geheel 
Europa de snelst 

vliegende roofvogel, ze laten zich met een snelheid  
van 300 km op hun prooi vallen z.g. stootduik. De 

prooien gaan van steltlopers tot meeuwen. 
En alles wat daar tussen zit. Komt zijn naam nu door 
het doden van andere vogels, of omdat ze het in 
razend tempo beslechten. Er zijn van deze vogel niet 
veel broedgevallen in ons land. In de winter komen ze 
hier toch vrij vaak voor. 
 

Ze jagen graag vanaf een hoge stelling bijv. 

hoogspanningsmasten en hoge gebouwen, daar kan 
men ze ook met een verrekijker het beste ontwaren. 
 
De heer J. Hazenberg zag de Grauwe Franjepoot in 

een klein meertje langs de IJsselmeerkust. 
Ze komen hier heel sporadisch voor als door trekker. 
Het is een broedvogel uit Scandinavië. De vogel 

broedt daar het liefst bij kleine meren, het fourageren 
van deze vogel is een bijzonderheid om te zien. Ze 
draaien wel 60 keer per minuut om hun as, daarbij 
woelen ze met hun gelobde poten op de bodem, 
hierbij komt hun voedsel naar boven zoals slakjes en 
allerlei ongewervelde beestjes. Zelf heb ik dit een 

keer mogen meemaken bij Skrok in de buurt van 
Wommels, hier is een onder water gezet stuk land 
met een kijkhut, een aanrader. 
De Grauwe Franjepoot vliegt in één keer op enkele 
uitzonderingen na, naar zijn overwinteringsgebied, de 
Arabische Zee, ver van de kust. 
 

Bij Jan Hazenberg deed zich afgelopen herfst een 
wonderlijk verschijnsel voor. Hij zag op een morgen 
ongeveer 70 dode veldmuizen in de vaart liggen, ze 
lagen aan weerskanten van de vaart. Ze zijn 
waarschijnlijk in het water geraakt, maar hoe, zullen 
we nooit te weten komen. Een muis kan heel goed 
zwemmen, maar de wal was van hout en steil 

daardoor zijn ze waarschijnlijk verdronken. 
 
 Dat er heel veel muizen aanwezig zijn kunnen we aan 
de vogels zien. Er werden op een dag 110 Grote 
Zilverreigers geteld en 40 buizerds, dan moet het er 
wel krioelen van de muizen. Het lijkt wel net zo te 

gaan als met de Lemmingen in Noord Scandinavië. 
Die vermeerderen eens in de vier jaar zo snel, dat ze 
massaal op zoek gaan overlevingsgebieden, waarbij 

miljoenen de dood vinden in meren en zeeën. 
 

Er zijn bij de 
Fjildultsjes jongelui die 

meer kunnen dan naar 
vogels kijken. Op 6 
november was 
Remond aan het 
snoekvissen in de 
ringvaart, richting 
V.d.Velde en ja, beet! 

Op datzelfde 
moment kwam Sjoerdtje de Groot op de fiets aan. Ze 
zei “hij moet even op de foto”, zij vlug op de fiets 
naar huis en verteld mij het verhaal. Ik vlug met het 
fototoestel naar Remon. Daar aangekomen gauw het 

toestel in de aanslag en knippen. Maar het toestel 

deed het niet!. Remon zei: “niks aan te doen, wij 
laten hem weer zwemmen”. 
Hij had hem vast en zou loslaten, komt er plots een 
bootje met 2 mannen bij Jolle onder de brug door. 
Deze 2 mannen, echte vissers, kwamen uit 
Leeuwarden hebben de 80 cm lange snoek op de foto 
gezet. Dit staat op internet onder Snoeken. Zo kreeg 

dit avontuur toch nog een goed einde en de snoek 
zwemt hopelijk gelukkig en tevree in de ringvaart. 
 
Graag bijzonderheden uit de natuur aan ons 
doorgeven aan S. en. S. de Groot, tel. 255 17 61. 
 

 
Afdeling Warten – Wergea 

Al 89 jaar een begrip! 
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We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der 

Wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans 
branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe 
dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is 
gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat 

tegen de winter kan. Het paarse lint dat door het 
groen is geslingerd, spoort ons aan tot nadenken over 
advent en kerst. In elke kerk wordt misschien de 

Advent iets anders gevierd. 
 
De kinderen doen bv. met de kindernevendienst en 
een eigen project. 
In het begin van de dienst mogen 2 kinderen de 
adventkaars aansteken en een gedicht voorlezen.  

Het kan op veel manieren gevierd worden. 
                                    
DE BETEKENIS VAN KERST 
 
Voor christenen betekent Kerst de komt van Christus. 
Hij was de langverwachte Messias en redder. De 
diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite 

nam om als mens naar deze aarde te komen. God 
koos deze manier om de mensheid te redden van 
zonde en onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het 
leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. 
Jezus treedt in woorden en daden op tegen de 
onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig 
is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan 

de rand van de samenleving. 
 
De ultieme manier waarop Hij de overwinning op 
zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn dood 
aan het kruis. Kerst is het feest van het Licht. Jezus 
noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak 

zo donkere wereld brengt Hij licht.                                      
 
Bent U nieuwsgierig? Kom ook eens langs op een 

Adventzondag, een kerstavond, of op een feestelijke 
EERSTE KERSTDAG!!! 
 
Welkom!    

 
Gereformeerde kerk  Warten. 
Scriba: T. Adema 
tjerk.adema@kpnplanet.nl  

Kerkdiensten december 2010 

 
Rooms Katholieke St. Martinusparochie 
Za. 4 dec. 19.30 uur euch. J. de Wolff 

Zo. 12 dec. 19.00 uur oec. adventsviering 
Zo. 19 dec. 10.00 uur boeteviering, 

euch. J. de Wolff 
Vr.  24 dec. 20 00 uur kerstnachtviering, 

euch. J. de Wolff 
Zo. 26 dec. 14.00 - 16.00 uur  kerk open 
Vr. 31 dec. 19.00 uur wg.lit. Wergea 
 

Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
5 december 9.30 u.  Warstiens dhr. T. de Jong 
     2e Advent 
12 december 19.00 u. Wergea R.K. Kerk 
Ds. P. Lindeboom, gez. Adventsviering m.m.v. 

Ynspiraasje, 
de K. Pastoraat 3e Advent 

19 december 9.30 u.  Warstiens Drs. A. Buizer- 
Tchiengang 
4e Advent H.A. 

24 december 19.30 u. Warstiens ds. J. v.d. Meer 
Kerstnacht tezamen met Doopsgezinde Gemeente 

Warstiens 
25 december 9.30 u.  Warten Drs. A. Buizer- 

Tchiengang 
m.m.v. 
Ynspiraasje 

26 december GEEN DIENST 

31 december 19.30 u. Warten Drs. A. Buizer- 
Tchiengang 

 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 

Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-
Fryslân, Grou 

5 dec. 10.00 uur Ds. Joh. v.d. Meer 
12 dec. 10.00 uur Ds. P. Lindeboom 
19 dec. 16.00 uur Beide predikanten 
    (Advent-middagviering) 
25 dec. 10.00 uur Ds. P. Lindeboom 
31 dec. 19.00 uur Ds. Joh. v.d. Meer 
 

Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 

Warten 
05 december 09.30 uur ds. J v.d. Veen 
                                             Heilig Avondmaal 
12 december 11.00 uur ds. A. Elverdink 

19 december 09.30 uur ds . A van Harten 
Tip met zangkoor:  Laus Deo uit Sumar. 
24 december 19.00 uur dhr. Van Wieren  

                                             Kerstnachtdienst 
25 december 09.30 uur dhr. Colijn 
                                             1e Kerstdag 
                                             Gezinsdienst 
31 december 19.30 uur mevr.  M. Gort 
                                             Herdenkingsdienst 

Scriba: Tjerk Adema, (058) 255 19 40 
tjerk.adema@kpnplanet.nl 
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  Szdrnzll 
  
Wy ha wer in slagge Apres-ski wykein efter de rêch. Freed, in 
rustige mar net minder gesellige start, wêrop wy sneon fleurich 

fjirder gongen mei in „Apres-skisjonger‟ wêr ik, wierskynlik troch in 

stikmannich flugeltjes, de namme even kwyt rekke bin. 
 
Hy wie yn elts gefal fenomenaal. Wat minder fenomenaal wie, 
wienen de discussies by de doar. 
Dêrom even de regels op „e rige. 
1 nei 24.00 oere deryn of derút. betsjut dus dat ast‟to al 

binnen west bist en do giest wer nei bûten, datst‟to der dan 
bliuwe meist (op nei hûs dus) 

2 komst‟to foar de earste kear nei 24.00 oere ( bygelyks troch 
wurk in de horeca) dan meist‟to nei binnen mar jildt dernei, 
ek foar dy, boppesteande regel 

 Wy dogge dit sa omdat wy: 
1 de buorren net ta lêst wêze wolle  

2 eltsenien wol de kâns jaan wolle om nei de jeugdsoos te 
kommen 

  
Wat ek wer hartstikke gesellich wie dit jier, wie de dropshotnight/ 
dropping op woansdei en tongersdei fan de hjerstfakânsje. 
Woansdeitejûn kamen de droppers al de nedige dropshots en 
biertjes drinken wêrnei wy op in christelijke tiid allegearre op 

souder, yn it bierhok, op toaniel etc. ús bêd opsochten (foar 
hoelang dat ek duorje mocht). Dit wie in bjusterbaarlik barren. Hiel 
apart. Mar goed, sa tsjin  04.30 oere waarden wy  út „e dream helle 
en de droppers dropt yn Dútslân, de Achterhoek etc. Hiel leuk, 
foaral omdat ik dernei wer nei myn bêd mocht! De earste droppers 
kamen (leau ik) rûn 11.30 oere oan, ( dit is wol ienris better west) 

Sybrich Annema en Wietze de Vries fan herte lokwinske mei jimme 
ivige rom! 
  
C‟est tout! 
  
Vet later! It Bestjoer 

Snypsnaar 
 
Sekse troch de molkboer 

 

Ja, jo kinne it as jo kinne it net…… 
 
De buorlju ha jonge kninen. Der 
binne mear op de buurt dy‟t wol wer 
ris besykje wolle wat kninen te 
hâlden.  

Se wolle fansels twa fan‟t selde 
soart. Dat der moat in spesjalist 
oan te pas komme yn de sin fan de 
molkboer.  
 
Tidens de rûte sjocht de beste man 

mei grut ferstân tusken de 
efterpoaten en jout fan twa oan dat 
it wis en seker mantsjes binne…. 
 

No kinne jim wol riede wat der 
ôfrûne wike yn Eagum bard is…. 

 

Volgend jaar in 2011 bestaat de  Biljartclub “Castelein” 40 jaar en dat zal gevierd worden door leden, 
steunende leden en eventueel door geïnteresseerden uit Wergea en Omstreken. 

 
Om het biljarten tevens te promoten in Wergea, worden er tijdens het 40-jarig jubileum, twee toernooien 
gehouden. 
 
Het eerste toernooi, het bakje biljarttoernooi, 
zal worden gehouden op zaterdag 15 januari 
om 14:00 uur in Café Landswelvaren te Wergea. 

 
Er worden in poules met 4 of 5 personen gespeeld,  
waarvan de laatste twee overgebleven personen 
doorgaan naar de volgende ronde. 
De minimum leeftijd is 18 jaar. Er is geen verliezerronde. 

De prijzen bestaan uit Euro‟s. De inleg, inclusief warm eten, bedraagt  € 10,- 
 

Om je op te geven voor het toernooi moet je in Café Landswelvaren zijn, waar een deelnamelijst komt te hangen. 
Het toernooi kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en dit wordt een dag van te voren telefonisch bekend 
gemaakt. Het tweede toernooi zal worden gehouden op zaterdag 9 april 2011. 
 
Voor meer info kan er gebeld worden met André Terpstra tel:058-2553236 en Sipke de Boer tel: 058-2552869. 
 

Voor de leden en de steunende leden wordt op zaterdag 11 december 2010 onze jaarlijkse Marathon 
partij gehouden. Start om 10:00 uur in Café Landswelvaren. 
Opgave tot vrijdagavond 10 december. 
 
Het bestuur 
 

 

B.C. “Castelein” 
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info@bloembinderijwobbes.nl 

 

 
 
Warten, 10-11-2010 
 

Deze avond was mevrouw Anje Wester-Koopmans bij 
ons te gast. Mevrouw Wester verzorgde een lezing 
over “FEROARING FAN LÂNSKIP”. 
 
Mevr Wester laat ons zien hoe ons landschap aan het 
vervuilen is, dat er veel meer zorg en aandacht aan 

onze mooie dorpen in onze provincie moet worden 
besteed.  
 
Onze prachtige boerderijen waar nu grotere stallen bij 

worden gebouwd heeft een groot impact. Het kan op 
een natuurlijke wijze als alles in proporties blijft, de 
hoogte en vooral de kleuren. De vreselijke dakpannen 

die ontzettend storend zijn in het landschap en de 
witte kuilplastic , daar komen de witte 
windenergiemolens nog eens bij. Als je de foto‟s zag 
hoe het eerder was en de foto wat er in het landschap 
bij was gezet is dit toch heel jammer en storend. Mevr 
Wester sprak op boeiende wijze en met heel veel 
enthousiasme over de plattelands projecten waar zij 

menig jaar zitting in had. Ook “De Sûdwal” in Warten 
heeft zij aan meegewerkt. Ook kwam haar vader 
Klaas Koopmans de schilder, meerdere malen  in het 
verhaal voor.  
 
Piet Paulusma had storm weer voorspeld en dat was 

in de zaal ook wel te merken. 35 kakelende dames, 

kom daar maar eens bovenuit. 
 
Greetje bedankte mevrouw Wester voor de leuke 
avond. Ook haalde ze nog even aan dat ieder lid een 
kookrecept in kon leveren bij Antje v.d. Woude, Ytje 
van Beijma en Wip Sytema. Graag voor 1 december 

a.s. 
 
De jubileumcommissie wil een uniek kookboekje 
uitgeven in het kader van het 90-jarig bestaan van 
onze Afd. Warten Wergea. 
 
Het Bestuur 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
SNEINSKOALLE WERGEA 
 
Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.  

Een kerstfeest voor 
iedereen, we hopen dan 
ook dat er veel kleine en 

grote mensen komen. 
 
Van harte welkom! 
 
De kinderen van de 
sneinskoalle: 

Mariska,Marte, Ilse,Jelte, 
Froukje, Hessel, Jan, 
Wybren, Alwin, Femke, 
Rixt,Siska,  Janna, Dora, 
Jorrit, Johanna, Lotte, 
Marieke en Chris. 
 

 
25 december 
19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10 
 
 

UITLEG VAN ADVENT 

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: 
adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= 
naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God 
komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een 
dubbel karakter: 

1)Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de 
geboorte van Jezus Christus in onze 
mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. 

2)Eveneens is de Advent de periode van verwachting 
van Jezus'  wederkomst op aarde. 

 

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, 
dus de zondag tussen 28 november en 24 december. 
De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e 
zondag van de Advent. Zo leven wij in de Advent naar 

het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-
ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In 
deze periode worden wij uitgenodigd om 
verwachtingsvol uit te kijken naar Kerstmis. 
Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en 
opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 
adventszondagen wil dit ondersteunen en stapsgewijs 

gestalte geven. 
 

 
In de kerken komen  
een adventskrans te 
hangen, of 5 kaarsen 

te staan. Daar staan 
4/5 kaarsen op. Iedere 
zondag van de Advent 
wordt er een kaars 
ontstoken. De laatste 
is voor 1e Kerstdag.  

 

 
 

 

Wergea, oktober 2010 

 
Tige tank foar jimme meilibjen yn hokker foar 
ek, nei it ferstjerren fan myn leave man, ús 
heit en pake 
 

Sjoerd Plantinga 
 

Dit hat ús tige goed dien. 
 
E. Plantinga – V.d. Zee 
de bern en pakesizzers 
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Hallo jongens en meisjes,  
  

Ben je al 6 jaar en vind je 

voetballen leuk, geef je dan nu op! 
 

Na de winterstop beginnen we weer 

met nieuwe teams en dan kun je 
misschien gelijk meedoen. 

 
 
De training is 1 keer in de week en de wedstrijden worden altijd 
op zaterdagmorgen gespeeld. 
  

Het opgave formulier is te downloaden via de site: 
www.vvwarga.nl of opgeven bij Marc Bekhof 
marc.bekhof@chello.nl.  
  
Misschien tot ziens op het voetbalveld! 
 
Jeugdcommissie VV Warga 

 

 

 

Wergea en Warstiens 
steunen Diabetes Fonds 

met € 742,15  

Begin november gingen 20 
vrijwilligers in Wergea op pad voor 
het Diabetes Fonds. Gezamenlijk 
haalden zij met de collectebus  
€ 742,15 op.   

„Bedankt,Wergea en Warstiens! Wij 
zijn erg blij met de bijdrage van de 

collectanten, de gevers en iedereen 
die zich heeft ingezet‟, zegt Bert 

Kuipers, directeur van het Diabetes 
Fonds. „Met dit geld betalen we nieuw 
onderzoek naar diabetes en geven we 
uitleg over de ziekte.‟ 
 
Het Diabetes Fonds houdt elk jaar 
een collecte. Het opgehaalde geld 

gaat naar onderzoek om diabetes 
beter te behandelen of te voorkomen. 
Het Diabetes Fonds betaalt in 
Nederland het meeste onderzoek naar 
diabetes.   

Oplossingen door onderzoek 

Dankzij onderzoek is al veel bereikt 
waardoor mensen met diabetes 

gezonder en langer kunnen leven. Zo 
is ontdekt hoe diabetes type 1 
ontstaat, dat is een fout van het 
afweersysteem. Daardoor kunnen we 
nu bij sommige kinderen diabetes 
afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld 
betere begeleiding van mensen met 

diabetes en depressie, wat vaak 
samengaat. Daardoor voelen mensen 
zich beter en ze blijven gezonder. 
Geld voor meer onderzoek is hard 
nodig. Het Diabetes Fonds zet zich 
hiervoor in. 

Niemand aan de deur gehad? 
U kunt alsnog geld overmaken op giro 
5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in 

Amersfoort. Voor meer informatie: bel 
033 – 462 20 55 / 033 – 462 20 55  
of kijk op www.diabetesfonds.nl. 

Namens iedereen met diabetes: 
hartelijk dank! 

 

Twarres 

 
Hierbij nodigen wij iedereen uit om op 19 december a.s. om 
17.00 uur naar de eerste try-out van Twarres te komen. 
 
Dat de tijd vliegt hoef ik aan niemand uit te leggen want het is 
alweer een tijdje geleden dat wij, Twarres, een stukje hebben 
geschreven (om precies te zijn vorige maand....). 

 
Er is een nieuwe CD in de maak en het gevoel is helemaal 
terug! Met een totaal nieuwe 5-koppige band is Twarres er 

klaar voor om te laten zien wie ze nu is. 
Ook al is Joost afkomstig uit Arnhem, dat zullen jullie zeker 
niet terughoren in zijn Friese teksten! 
 

Wij hopen heel Wergea te zullen zien in de bovenzaal bij Jaap! 
 
Tot dan! 
 
Groetjes, 
Mirjam en Joost 

 
Locatie: ‟s Lands Welvaren in Wergea 
Tijd: Aanvang 17.00 uur  
Toegang: € 5,- (Reserveren is niet mogelijk) 
Vol = vol, dus wees op tijd! 
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Toen de broodjes en de soep van tafel waren en de adrenaline weer enigszins op de normale waarde zat, 
realiseerden we ons dat we nog een avondje Terschelling voor de boeg hadden. Zo hebben we de stoute 
schoenen maar weer aangetrokken en afgezet richting Braskoer. Hier konden we de “late binnenkomers” 

van de hele marathon over de rode loper zien finishen onder het genot van een heerlijk glas bier. We troffen 
hier ook andere (oud)Wergeasters (Adri, Robby en Patrick). Zo verstreek de avond en tegen half acht 
moesten we afscheid nemen van de Haarlemmer delegatie evenals Ingrid en Mariët die eerder naar de vaste 

wal moesten. Deze avond vloog ook voorbij en toen ik de ogen weer open wreef was het al  weer maandag. 
Met een ronkende motor hebben we een ontbijtje weggewerkt, en weldra zaten we weer op het ruime sop. 
Een klein stukje hebben we nog op de zeilen afgelegd, maar de kou en de wind hebben dit tot een minimum 
beperkt.  
 
Zo meren we rond één uur weer aan in Harlingen. Het zit er weer op. We hebben een schitterend weekend 
beleefd en daarvoor wil ik deze mensen speciaal bedanken: Paul en Anna, Jaap, Henny, de schippers Piet en 

Serge en alle beren en berinnen die het met elkaar zo gezellig wisten te maken.  
Tot slot nog even de uitslagen: 
 

 

 

 

Dries 
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TE KOOP C.Q. TE HUUR: 
 
 
 
  

Compleet ingericht en  
gemeubileerd woonhuis  

te Wergea. 
 

Leeuwarderweg 21, 9005 NB 
Wergea. 

 
Inlichtingen: 058-8431735.  

 

  

Zaterdag 6 november stonden Wiebe en Franciske „s morgens 8.15 op de oprit. Het doel deze dag was met 

de loopgroep naar Terschelling te reizen. Terschelling vormt het decor van 14e editie van de Berenloop. De 
berenloop kent de afstanden 42,2 km (hele marathon) en 21,1 km. We reden naar Harlingen waar de 
Fortuna lag te wachten. Met deze topzeilschoener maakt de WOW (Wergea onderweg) al vijf jaar de 
oversteek. De Fortuna heeft alle voorzieningen aan boord die een zichzelf respecterend atleet zich kan 
wensen. En het schip meert vlak bij de start/finish (aan de voet van de Brandaris) af zodat we optimaal aan 
de start verschijnen. 

 
Zoals gezegd gaat de WOW voor de vijfde keer  naar Terschelling. Dit hebben we gevierd door er een dag 
extra aan vast te knopen, zodat we zondag na afloop ook  nog even de sfeer in West kunnen proeven. En 
sfeer is er zeker. Je zou het kunnen vergelijken met een soort 11-stedensfeer.Onder het gezelschap ook 
enkele loopvrienden uit Haarlem.  
 
Het plan was om half tien uit de Noorderhaven van Harlingen te vertrekken. Dit liep even anders omdat het 

peil van het zeewater te hoog was om de deuren naar de buitenhaven te openen. Om halft 12 was het dan 
zover en konden we uitvaren. Eenmaal buitengaats gaf schipper Piet het sein dat de zeilen gehesen konden 
worden. Onder begeleiding van matroos Joran hebben we de zeilen gezet en konden we “volle kracht” 
vooruit. Na het nodige gebras en overstag werk konden we de haven van West binnenvaren. Omdat we de 

oversteek er weer goed van af gebracht hadden, ging er een beerenburgje en een  haringkje door de 
keeltjes. Na een paar keer bijschenken konden deze flessen de glasbak in. Vervolgens stond er een 
verkennende expeditie op het programma. De Walvis werd aangedaan en nadat we met de bediening niet 

meer door één deur konden, hebben we die deur maar achter ons dicht getrokken en is de Braskoer aan 
een kritische test onderworpen.  
 
Om half acht werden we aan tafel verwacht in restaurant Zeezicht. De lamskoteletjes dartelden de maag in, 
en na het paard in de gang te hebben bezongen en “‟t is stil aan de overkant” als toegift konden we 
voldaan naar de Fortuna terugkeren. Na een slaapmutsje konden we “op de kooi”. 

 
Zondag 7 november was de grote dag. De slaapmutsjes waren hier en daar harder aangekomen dan 
gepland en moest er een paracetamolletje tegenaan gegooid worden. Na een prima verzorgt ontbijt waarbij 
een onfortuinlijke Bauke nog tegen de hete thee moest vechten, konden we ons langzaam maar zeker gaan 
opmaken voor het hoofddoel: het lopen van de halve marathon. De omstandigheden waren ideaal. De 
temperatuur was aangenaam, het zonnetje scheen. Er was niet veel wind, en de aanwezige wind hadden 
we in de rug wanneer we over het strand liepen. Het strand was stevig, wat enorm scheelt wanneer je dit 

stuk van het parcour aflegt.  

 
Zelf had ik het gevoel dat ik 1.40 zou moeten kunnen lopen. Maar ik weet ook dat ik dit jaar te weinig heb 
getraind en wat is daar het effect van. Dit soort vragen schieten ook bij de anderen door het hoofd. De 
start is om 12.05 uur. De meeste mensen worden in de loop van de morgen al wat drukker. Er wordt heen 
en weer gelopen naar de wc‟s en de gezichten worden strakker. Nadat de groepsfoto is gemaakt gaan we 
een opwarmrondje lopen en even rekken en strekken. Dan kunnen we ons naar de start begeven. Hier 
aangekomen wordt Rinie overladen met overtollige kledingstukken. Om 12.00 uur worden de 

wedstrijdlopers losgelaten door een paar stoten op een enorme scheepshoorn vanaf de Brandaris. Nu wordt 
het menens. 
 
Zodra het “startschot” klinkt proberen we (Riekele, Wiebe en ik) zo snel mogelijk in  ons tempo te komen. 
Daarbij is het een soort slalom om de mensen  te passeren. Zo nu en dan lopen we bekenden voorbij en 
dat geeft wel weer extra moed. Ook de vele toeschouwers langs de kant geven extra power. Wanneer we 

door de Midstraat in Midsland lopen worden we ritmisch begeleidt door een groep slagwerkers……Super. 
Ondertussen voel ik wel wat een hongergevoel opkomen. Bij de eerstvolgende verzorgingspost probeer ik 

een stukje sinasappel al rennend weg te werken. Geen geweldige combinatie, maar het gevoel raakt weer 
wat op de achtergrond. Zo naderen we het 10 kilometerpunt en de vaart zit er lekker in. We klokken een 
tussentijd van 45 minuten. Nog even en we krijgen de duinen in het zicht. Wiebe moet even temporiseren, 
maar weet wel in de buurt te blijven. Het strand  loopt perfect en het zweet gutst uit m‟n porieën. Bij het 
verlaten van het strand probeer ik weer wat tempo te maken wat niet zo makkelijk meer gaat. Riekele 

loopt met een bekende op en gaat op een gegeven moment toch een tandje sneller. Vanaf dat moment zit 
Riekele goed in het ritme en weet een minuut voorsprong op te bouwen. Wiebe en ik lopen gezamenlijk 
over de finish in een tijd van 1.37. We nemen de rugzak en medaille in ontvangst en leveren onze chip in. 
Dan gaan we snel naar de boot om te douchen. Nadat we weer fris en fruitig aan tafel zitten, druppelen 
langzaam maar zeker de andere beren en berinnen binnen. Iedereen in een uitgelaten stemming omdat er 
weer menig persoonlijk record is gesneuveld. Vervolgens kunnen we ons tegoed doen aan heerlijke 
gezonde broodjes met soep.  

 

De Berenloop 

9 



 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 
  

 

 

 



 

  
 

Hallo jongens en meisjes,  
  

Ben je al 6 jaar en vind je 

voetballen leuk, geef je dan nu op! 
 

Na de winterstop beginnen we weer 

met nieuwe teams en dan kun je 
misschien gelijk meedoen. 

 
 
De training is 1 keer in de week en de wedstrijden worden altijd 
op zaterdagmorgen gespeeld. 
  

Het opgave formulier is te downloaden via de site: 
www.vvwarga.nl of opgeven bij Marc Bekhof 
marc.bekhof@chello.nl.  
  
Misschien tot ziens op het voetbalveld! 
 
Jeugdcommissie VV Warga 

 

 

 

Wergea en Warstiens 
steunen Diabetes Fonds 

met € 742,15  

Begin november gingen 20 
vrijwilligers in Wergea op pad voor 
het Diabetes Fonds. Gezamenlijk 
haalden zij met de collectebus  
€ 742,15 op.   

„Bedankt,Wergea en Warstiens! Wij 
zijn erg blij met de bijdrage van de 

collectanten, de gevers en iedereen 
die zich heeft ingezet‟, zegt Bert 

Kuipers, directeur van het Diabetes 
Fonds. „Met dit geld betalen we nieuw 
onderzoek naar diabetes en geven we 
uitleg over de ziekte.‟ 
 
Het Diabetes Fonds houdt elk jaar 
een collecte. Het opgehaalde geld 

gaat naar onderzoek om diabetes 
beter te behandelen of te voorkomen. 
Het Diabetes Fonds betaalt in 
Nederland het meeste onderzoek naar 
diabetes.   

Oplossingen door onderzoek 

Dankzij onderzoek is al veel bereikt 
waardoor mensen met diabetes 

gezonder en langer kunnen leven. Zo 
is ontdekt hoe diabetes type 1 
ontstaat, dat is een fout van het 
afweersysteem. Daardoor kunnen we 
nu bij sommige kinderen diabetes 
afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld 
betere begeleiding van mensen met 

diabetes en depressie, wat vaak 
samengaat. Daardoor voelen mensen 
zich beter en ze blijven gezonder. 
Geld voor meer onderzoek is hard 
nodig. Het Diabetes Fonds zet zich 
hiervoor in. 

Niemand aan de deur gehad? 
U kunt alsnog geld overmaken op giro 
5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in 

Amersfoort. Voor meer informatie: bel 
033 – 462 20 55 / 033 – 462 20 55  
of kijk op www.diabetesfonds.nl. 

Namens iedereen met diabetes: 
hartelijk dank! 

 

Twarres 

 
Hierbij nodigen wij iedereen uit om op 19 december a.s. om 
17.00 uur naar de eerste try-out van Twarres te komen. 
 
Dat de tijd vliegt hoef ik aan niemand uit te leggen want het is 
alweer een tijdje geleden dat wij, Twarres, een stukje hebben 
geschreven (om precies te zijn vorige maand....). 

 
Er is een nieuwe CD in de maak en het gevoel is helemaal 
terug! Met een totaal nieuwe 5-koppige band is Twarres er 

klaar voor om te laten zien wie ze nu is. 
Ook al is Joost afkomstig uit Arnhem, dat zullen jullie zeker 
niet terughoren in zijn Friese teksten! 
 

Wij hopen heel Wergea te zullen zien in de bovenzaal bij Jaap! 
 
Tot dan! 
 
Groetjes, 
Mirjam en Joost 

 
Locatie: ‟s Lands Welvaren in Wergea 
Tijd: Aanvang 17.00 uur  
Toegang: € 5,- (Reserveren is niet mogelijk) 
Vol = vol, dus wees op tijd! 
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Toen de broodjes en de soep van tafel waren en de adrenaline weer enigszins op de normale waarde zat, 
realiseerden we ons dat we nog een avondje Terschelling voor de boeg hadden. Zo hebben we de stoute 
schoenen maar weer aangetrokken en afgezet richting Braskoer. Hier konden we de “late binnenkomers” 

van de hele marathon over de rode loper zien finishen onder het genot van een heerlijk glas bier. We troffen 
hier ook andere (oud)Wergeasters (Adri, Robby en Patrick). Zo verstreek de avond en tegen half acht 
moesten we afscheid nemen van de Haarlemmer delegatie evenals Ingrid en Mariët die eerder naar de vaste 

wal moesten. Deze avond vloog ook voorbij en toen ik de ogen weer open wreef was het al  weer maandag. 
Met een ronkende motor hebben we een ontbijtje weggewerkt, en weldra zaten we weer op het ruime sop. 
Een klein stukje hebben we nog op de zeilen afgelegd, maar de kou en de wind hebben dit tot een minimum 
beperkt.  
 
Zo meren we rond één uur weer aan in Harlingen. Het zit er weer op. We hebben een schitterend weekend 
beleefd en daarvoor wil ik deze mensen speciaal bedanken: Paul en Anna, Jaap, Henny, de schippers Piet en 

Serge en alle beren en berinnen die het met elkaar zo gezellig wisten te maken.  
Tot slot nog even de uitslagen: 
 

 

 

 

Dries 
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  Szdrnzll 
  
Wy ha wer in slagge Apres-ski wykein efter de rêch. Freed, in 
rustige mar net minder gesellige start, wêrop wy sneon fleurich 

fjirder gongen mei in „Apres-skisjonger‟ wêr ik, wierskynlik troch in 

stikmannich flugeltjes, de namme even kwyt rekke bin. 
 
Hy wie yn elts gefal fenomenaal. Wat minder fenomenaal wie, 
wienen de discussies by de doar. 
Dêrom even de regels op „e rige. 
1 nei 24.00 oere deryn of derút. betsjut dus dat ast‟to al 

binnen west bist en do giest wer nei bûten, datst‟to der dan 
bliuwe meist (op nei hûs dus) 

2 komst‟to foar de earste kear nei 24.00 oere ( bygelyks troch 
wurk in de horeca) dan meist‟to nei binnen mar jildt dernei, 
ek foar dy, boppesteande regel 

 Wy dogge dit sa omdat wy: 
1 de buorren net ta lêst wêze wolle  

2 eltsenien wol de kâns jaan wolle om nei de jeugdsoos te 
kommen 

  
Wat ek wer hartstikke gesellich wie dit jier, wie de dropshotnight/ 
dropping op woansdei en tongersdei fan de hjerstfakânsje. 
Woansdeitejûn kamen de droppers al de nedige dropshots en 
biertjes drinken wêrnei wy op in christelijke tiid allegearre op 

souder, yn it bierhok, op toaniel etc. ús bêd opsochten (foar 
hoelang dat ek duorje mocht). Dit wie in bjusterbaarlik barren. Hiel 
apart. Mar goed, sa tsjin  04.30 oere waarden wy  út „e dream helle 
en de droppers dropt yn Dútslân, de Achterhoek etc. Hiel leuk, 
foaral omdat ik dernei wer nei myn bêd mocht! De earste droppers 
kamen (leau ik) rûn 11.30 oere oan, ( dit is wol ienris better west) 

Sybrich Annema en Wietze de Vries fan herte lokwinske mei jimme 
ivige rom! 
  
C‟est tout! 
  
Vet later! It Bestjoer 

Snypsnaar 
 
Sekse troch de molkboer 

 

Ja, jo kinne it as jo kinne it net…… 
 
De buorlju ha jonge kninen. Der 
binne mear op de buurt dy‟t wol wer 
ris besykje wolle wat kninen te 
hâlden.  

Se wolle fansels twa fan‟t selde 
soart. Dat der moat in spesjalist 
oan te pas komme yn de sin fan de 
molkboer.  
 
Tidens de rûte sjocht de beste man 

mei grut ferstân tusken de 
efterpoaten en jout fan twa oan dat 
it wis en seker mantsjes binne…. 
 

No kinne jim wol riede wat der 
ôfrûne wike yn Eagum bard is…. 

 

Volgend jaar in 2011 bestaat de  Biljartclub “Castelein” 40 jaar en dat zal gevierd worden door leden, 
steunende leden en eventueel door geïnteresseerden uit Wergea en Omstreken. 

 
Om het biljarten tevens te promoten in Wergea, worden er tijdens het 40-jarig jubileum, twee toernooien 
gehouden. 
 
Het eerste toernooi, het bakje biljarttoernooi, 
zal worden gehouden op zaterdag 15 januari 
om 14:00 uur in Café Landswelvaren te Wergea. 

 
Er worden in poules met 4 of 5 personen gespeeld,  
waarvan de laatste twee overgebleven personen 
doorgaan naar de volgende ronde. 
De minimum leeftijd is 18 jaar. Er is geen verliezerronde. 

De prijzen bestaan uit Euro‟s. De inleg, inclusief warm eten, bedraagt  € 10,- 
 

Om je op te geven voor het toernooi moet je in Café Landswelvaren zijn, waar een deelnamelijst komt te hangen. 
Het toernooi kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers en dit wordt een dag van te voren telefonisch bekend 
gemaakt. Het tweede toernooi zal worden gehouden op zaterdag 9 april 2011. 
 
Voor meer info kan er gebeld worden met André Terpstra tel:058-2553236 en Sipke de Boer tel: 058-2552869. 
 

Voor de leden en de steunende leden wordt op zaterdag 11 december 2010 onze jaarlijkse Marathon 
partij gehouden. Start om 10:00 uur in Café Landswelvaren. 
Opgave tot vrijdagavond 10 december. 
 
Het bestuur 
 

 

B.C. “Castelein” 
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info@bloembinderijwobbes.nl 

 

 
 
Warten, 10-11-2010 
 

Deze avond was mevrouw Anje Wester-Koopmans bij 
ons te gast. Mevrouw Wester verzorgde een lezing 
over “FEROARING FAN LÂNSKIP”. 
 
Mevr Wester laat ons zien hoe ons landschap aan het 
vervuilen is, dat er veel meer zorg en aandacht aan 

onze mooie dorpen in onze provincie moet worden 
besteed.  
 
Onze prachtige boerderijen waar nu grotere stallen bij 

worden gebouwd heeft een groot impact. Het kan op 
een natuurlijke wijze als alles in proporties blijft, de 
hoogte en vooral de kleuren. De vreselijke dakpannen 

die ontzettend storend zijn in het landschap en de 
witte kuilplastic , daar komen de witte 
windenergiemolens nog eens bij. Als je de foto‟s zag 
hoe het eerder was en de foto wat er in het landschap 
bij was gezet is dit toch heel jammer en storend. Mevr 
Wester sprak op boeiende wijze en met heel veel 
enthousiasme over de plattelands projecten waar zij 

menig jaar zitting in had. Ook “De Sûdwal” in Warten 
heeft zij aan meegewerkt. Ook kwam haar vader 
Klaas Koopmans de schilder, meerdere malen  in het 
verhaal voor.  
 
Piet Paulusma had storm weer voorspeld en dat was 

in de zaal ook wel te merken. 35 kakelende dames, 

kom daar maar eens bovenuit. 
 
Greetje bedankte mevrouw Wester voor de leuke 
avond. Ook haalde ze nog even aan dat ieder lid een 
kookrecept in kon leveren bij Antje v.d. Woude, Ytje 
van Beijma en Wip Sytema. Graag voor 1 december 

a.s. 
 
De jubileumcommissie wil een uniek kookboekje 
uitgeven in het kader van het 90-jarig bestaan van 
onze Afd. Warten Wergea. 
 
Het Bestuur 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
SNEINSKOALLE WERGEA 
 
Op eerste kerstdag vieren wij kerstfeest.  

Een kerstfeest voor 
iedereen, we hopen dan 
ook dat er veel kleine en 

grote mensen komen. 
 
Van harte welkom! 
 
De kinderen van de 
sneinskoalle: 

Mariska,Marte, Ilse,Jelte, 
Froukje, Hessel, Jan, 
Wybren, Alwin, Femke, 
Rixt,Siska,  Janna, Dora, 
Jorrit, Johanna, Lotte, 
Marieke en Chris. 
 

 
25 december 
19.00 uur in de Frissel, Kerkbuurt 10 
 
 

UITLEG VAN ADVENT 

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: 
adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= 
naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God 
komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een 
dubbel karakter: 

1)Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de 
geboorte van Jezus Christus in onze 
mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. 

2)Eveneens is de Advent de periode van verwachting 
van Jezus'  wederkomst op aarde. 

 

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, 
dus de zondag tussen 28 november en 24 december. 
De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e 
zondag van de Advent. Zo leven wij in de Advent naar 

het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-
ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In 
deze periode worden wij uitgenodigd om 
verwachtingsvol uit te kijken naar Kerstmis. 
Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en 
opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 
adventszondagen wil dit ondersteunen en stapsgewijs 

gestalte geven. 
 

 
In de kerken komen  
een adventskrans te 
hangen, of 5 kaarsen 

te staan. Daar staan 
4/5 kaarsen op. Iedere 
zondag van de Advent 
wordt er een kaars 
ontstoken. De laatste 
is voor 1e Kerstdag.  

 

 
 

 

Wergea, oktober 2010 

 
Tige tank foar jimme meilibjen yn hokker foar 
ek, nei it ferstjerren fan myn leave man, ús 
heit en pake 
 

Sjoerd Plantinga 
 

Dit hat ús tige goed dien. 
 
E. Plantinga – V.d. Zee 
de bern en pakesizzers 
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Uitnodiging 
 
Hierbij nodigen wij leden en belangstellenden uit 
 
op: maandag 13 december 2010  
in: Us Doarpshûs te Wergea 

aanvang 19.45 uur 
 
Deze avond treedt het duo HERREMA en OTTEN voor 

u in het voetlicht. Het duo maakte al vele succesvolle 
tournees. De titel is WERELDMUZIEK. 

Deze artiesten nemen u mee in een SHOW 
met een afwisselend programma. 
 
Namens het bestuur, 

W. Zwart 
 
 

Natuurnieuws 

 
Als ik dit schrijf is het slecht weer, regen en storm, 
11 november. De kinderen treffen het niet om met de 
lampions bij de deuren langs. Ik heb de tuinvogels 

weer aan het voer, misschien iets te vroeg, maar het 
is vanuit de kamer een prachtig gezicht. 
 
Ik vraag mij wel eens af, hoe komen de vogels aan 

hun namen? Wanneer je de A.N.W.B gids bekijkt, wat 
een hele goede is, dan staan daar 850 verschillende 
soorten in, met de meest vreemde namen. Maar er 

staan ook soorten in daar kan men zich wel een 
voorstelling bij maken. Bijv. de Blauwe Reiger, 
Bontekraai, Groene-Specht, Zwarte-Specht, Grutto, 
Haakbek, Kuifmees, Zwartekraai, Kuifeend, Pijlstaart, 
Koekoek, Roodborst en Waterhoen om maar enkele te 
noemen. Maar wat te denken van Katvogel,Gon-Gon, 
Kanoet, Kwak, Loodbekje, Mantsjoereinwoudaap, 

Noddy, Ovenvogel, Scharrelaar, Veery, Willet. Hier 
kun je toch geen brood van bakken. 

 
Een prachtige roofvogel 
die ik vorige week in het 
Leechlân zag, heeft ook 

een niet goed in het 

gehoor liggende naam n.l. 
de Slechtvalk.  
Het is in bijna geheel 
Europa de snelst 

vliegende roofvogel, ze laten zich met een snelheid  
van 300 km op hun prooi vallen z.g. stootduik. De 

prooien gaan van steltlopers tot meeuwen. 
En alles wat daar tussen zit. Komt zijn naam nu door 
het doden van andere vogels, of omdat ze het in 
razend tempo beslechten. Er zijn van deze vogel niet 
veel broedgevallen in ons land. In de winter komen ze 
hier toch vrij vaak voor. 
 

Ze jagen graag vanaf een hoge stelling bijv. 

hoogspanningsmasten en hoge gebouwen, daar kan 
men ze ook met een verrekijker het beste ontwaren. 
 
De heer J. Hazenberg zag de Grauwe Franjepoot in 

een klein meertje langs de IJsselmeerkust. 
Ze komen hier heel sporadisch voor als door trekker. 
Het is een broedvogel uit Scandinavië. De vogel 

broedt daar het liefst bij kleine meren, het fourageren 
van deze vogel is een bijzonderheid om te zien. Ze 
draaien wel 60 keer per minuut om hun as, daarbij 
woelen ze met hun gelobde poten op de bodem, 
hierbij komt hun voedsel naar boven zoals slakjes en 
allerlei ongewervelde beestjes. Zelf heb ik dit een 

keer mogen meemaken bij Skrok in de buurt van 
Wommels, hier is een onder water gezet stuk land 
met een kijkhut, een aanrader. 
De Grauwe Franjepoot vliegt in één keer op enkele 
uitzonderingen na, naar zijn overwinteringsgebied, de 
Arabische Zee, ver van de kust. 
 

Bij Jan Hazenberg deed zich afgelopen herfst een 
wonderlijk verschijnsel voor. Hij zag op een morgen 
ongeveer 70 dode veldmuizen in de vaart liggen, ze 
lagen aan weerskanten van de vaart. Ze zijn 
waarschijnlijk in het water geraakt, maar hoe, zullen 
we nooit te weten komen. Een muis kan heel goed 
zwemmen, maar de wal was van hout en steil 

daardoor zijn ze waarschijnlijk verdronken. 
 
 Dat er heel veel muizen aanwezig zijn kunnen we aan 
de vogels zien. Er werden op een dag 110 Grote 
Zilverreigers geteld en 40 buizerds, dan moet het er 
wel krioelen van de muizen. Het lijkt wel net zo te 

gaan als met de Lemmingen in Noord Scandinavië. 
Die vermeerderen eens in de vier jaar zo snel, dat ze 
massaal op zoek gaan overlevingsgebieden, waarbij 

miljoenen de dood vinden in meren en zeeën. 
 

Er zijn bij de 
Fjildultsjes jongelui die 

meer kunnen dan naar 
vogels kijken. Op 6 
november was 
Remond aan het 
snoekvissen in de 
ringvaart, richting 
V.d.Velde en ja, beet! 

Op datzelfde 
moment kwam Sjoerdtje de Groot op de fiets aan. Ze 
zei “hij moet even op de foto”, zij vlug op de fiets 
naar huis en verteld mij het verhaal. Ik vlug met het 
fototoestel naar Remon. Daar aangekomen gauw het 

toestel in de aanslag en knippen. Maar het toestel 

deed het niet!. Remon zei: “niks aan te doen, wij 
laten hem weer zwemmen”. 
Hij had hem vast en zou loslaten, komt er plots een 
bootje met 2 mannen bij Jolle onder de brug door. 
Deze 2 mannen, echte vissers, kwamen uit 
Leeuwarden hebben de 80 cm lange snoek op de foto 
gezet. Dit staat op internet onder Snoeken. Zo kreeg 

dit avontuur toch nog een goed einde en de snoek 
zwemt hopelijk gelukkig en tevree in de ringvaart. 
 
Graag bijzonderheden uit de natuur aan ons 
doorgeven aan S. en. S. de Groot, tel. 255 17 61. 
 

 
Afdeling Warten – Wergea 

Al 89 jaar een begrip! 
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We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der 

Wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans 
branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe 
dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is 
gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat 

tegen de winter kan. Het paarse lint dat door het 
groen is geslingerd, spoort ons aan tot nadenken over 
advent en kerst. In elke kerk wordt misschien de 

Advent iets anders gevierd. 
 
De kinderen doen bv. met de kindernevendienst en 
een eigen project. 
In het begin van de dienst mogen 2 kinderen de 
adventkaars aansteken en een gedicht voorlezen.  

Het kan op veel manieren gevierd worden. 
                                    
DE BETEKENIS VAN KERST 
 
Voor christenen betekent Kerst de komt van Christus. 
Hij was de langverwachte Messias en redder. De 
diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite 

nam om als mens naar deze aarde te komen. God 
koos deze manier om de mensheid te redden van 
zonde en onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het 
leven van Jezus kijken zien we dit ook juist terug. 
Jezus treedt in woorden en daden op tegen de 
onrechtvaardigheid die er in de samenleving aanwezig 
is. Daarnaast keek Hij juist wel om naar mensen aan 

de rand van de samenleving. 
 
De ultieme manier waarop Hij de overwinning op 
zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn dood 
aan het kruis. Kerst is het feest van het Licht. Jezus 
noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak 

zo donkere wereld brengt Hij licht.                                      
 
Bent U nieuwsgierig? Kom ook eens langs op een 

Adventzondag, een kerstavond, of op een feestelijke 
EERSTE KERSTDAG!!! 
 
Welkom!    

 
Gereformeerde kerk  Warten. 
Scriba: T. Adema 
tjerk.adema@kpnplanet.nl  

Kerkdiensten december 2010 

 
Rooms Katholieke St. Martinusparochie 
Za. 4 dec. 19.30 uur euch. J. de Wolff 

Zo. 12 dec. 19.00 uur oec. adventsviering 
Zo. 19 dec. 10.00 uur boeteviering, 

euch. J. de Wolff 
Vr.  24 dec. 20 00 uur kerstnachtviering, 

euch. J. de Wolff 
Zo. 26 dec. 14.00 - 16.00 uur  kerk open 
Vr. 31 dec. 19.00 uur wg.lit. Wergea 
 

Contactpersoon: Jan Meinderts, (058) 255 15 65 
 
Preekrooster PKN gemeente Wartengahe 
5 december 9.30 u.  Warstiens dhr. T. de Jong 
     2e Advent 
12 december 19.00 u. Wergea R.K. Kerk 
Ds. P. Lindeboom, gez. Adventsviering m.m.v. 

Ynspiraasje, 
de K. Pastoraat 3e Advent 

19 december 9.30 u.  Warstiens Drs. A. Buizer- 
Tchiengang 
4e Advent H.A. 

24 december 19.30 u. Warstiens ds. J. v.d. Meer 
Kerstnacht tezamen met Doopsgezinde Gemeente 

Warstiens 
25 december 9.30 u.  Warten Drs. A. Buizer- 

Tchiengang 
m.m.v. 
Ynspiraasje 

26 december GEEN DIENST 

31 december 19.30 u. Warten Drs. A. Buizer- 
Tchiengang 

 
Contactpersoon: Leentje Kalsbeek, (058) 255 12 18 
 

Kerkdiensten Doopsgezinde gemeente Mid-
Fryslân, Grou 

5 dec. 10.00 uur Ds. Joh. v.d. Meer 
12 dec. 10.00 uur Ds. P. Lindeboom 
19 dec. 16.00 uur Beide predikanten 
    (Advent-middagviering) 
25 dec. 10.00 uur Ds. P. Lindeboom 
31 dec. 19.00 uur Ds. Joh. v.d. Meer 
 

Contactpersoon: Jeltje Kooistra, (058) 255 12 92 

Kerkdiensten van de gereformeerde pkn. kerk 

Warten 
05 december 09.30 uur ds. J v.d. Veen 
                                             Heilig Avondmaal 
12 december 11.00 uur ds. A. Elverdink 

19 december 09.30 uur ds . A van Harten 
Tip met zangkoor:  Laus Deo uit Sumar. 
24 december 19.00 uur dhr. Van Wieren  

                                             Kerstnachtdienst 
25 december 09.30 uur dhr. Colijn 
                                             1e Kerstdag 
                                             Gezinsdienst 
31 december 19.30 uur mevr.  M. Gort 
                                             Herdenkingsdienst 

Scriba: Tjerk Adema, (058) 255 19 40 
tjerk.adema@kpnplanet.nl 
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ATTENT, SUPER IN DE BUURT! 

 

  

De ienakters! 
 
Der wurde tige nijsgjirrige stikken op „e planken set yn desimber.  De spilers binne entûsjast en dat is te sjen 
op it toaniel! 
 

Stik 1: “Boppe ferwachting” 
Regisseur:  Regina Veenstra 
Spilers:  Aukje Sinnema 
  Marijke Veenstra 
  Maickel v.d. West 
  Esther Dijkstra 

  Sabina Hoekstra 
 
Stik 2: “Bananeskúmkes” 
Regisseur:  Rom Tysma 
Spilers:  Aleida Fennema 

  Bianca de Jong 
  Roelof Stuiver 

 
Stik 3: “De Simmer” 
Regisseur:  Bert Sinnema 
Spilers:  Dennis Pijl 
  Cor Pijl 
  Tom Kamsma 
  Jan Tysma 

  Henk wielinga 
 
 
Oant sjen! 

 
Ienakters Toanielferiening Halbertsma 

10 en 11 desimber o.s. 

om 20.00 oere 

yn „e Bidler 

 

Op sneon 11 desimber o.s. 

Weima & Van der Werf nei ôfrin!! 

Efkes byprate mei de Kriich 
 
Fanfare de Kriich heeft het afgelopen jaar bepaald 

niet stil gezeten. We praten jullie even bij!  
Op 7 januari 2010 de 1e repetitieavond van het 
nieuwe jaar, zijn we van start gegaan met een 
solistenavond, op 9 april namen we deel aan de OFFK (Open Fryske Fanfare Kampioenschappen) in Drachten en 
behaalden hier de 4e plaats!  
 
Op 24 april was er het Donateursconcert met als gast op marimba de virtuoze Bernd Holtrop en een spetterende 

afterparty met Van Geeft „M.  Vervolgens op 17 juni een helaas „winderig en koud‟ openlucht optreden bij de Bidler 
samen met de twirling.  Op de vroege ochtend van 2 augustus hebben we traditiegetrouw de Merkekommissje 
geassisteerd met de “wake up call”. Op 23 oktober waren we te gast bij de muziekvereniging Oldemarkt, en 
hebben daar een gezamenlijk concert gegeven. En, het is nu intussen eind november, hebben we de Goed Heilig 
Man muzikaal binnen gehaald in o.a. Goutum en Wergea.  Op 12 december nemen we deel aan de adventsdienst 
en, ijs en wederdienende, leiden we jullie al spelend op lieflijke wijze op Kerstochtend, de Kerstdagen in. Zo, dat 
was dan 2010 en nu op naar 2011!  

 
Noteer alvast onderstaande data van 2011 op de keukenkalender en in je (digitale) agenda! 

 Donderdag 6 januari solistenavond in het dorpshuis 

 Zaterdag 19 maart  Donateursconcert (in een nieuwe verpakking! meer info volgt!) 
 Zaterdag 28 mei muziekfestival op Schiermonnikoog. 

 
De Kriich heeft een eigen website: www.dekriich.nl. Hierop is o.a. ook de activiteitenagenda te vinden en valt er te 

lezen dat nieuwe muzikanten van harte welkom zijn. DIT IS NOG STEEDS ZEER ACTUEEL! Zonder muzikanten geen 
fanfare! De fanfare bestaat op dit moment uit 27 enthousiast spelende leden en jeugdleden. Ook is het jeugdkorps 
sinds september weer actief. Heb je belangstelling of zin om muziek te maken?  
 
Kom gerust eens langs op de donderdagavond in het Dorpshuis  of neem vrijblijvend contact op met Johanna de 
Groot, via 058-84 46 462 of info@dekriich.nl. 

 
Het jeugdkorps repeteert vanaf 18.45 uur en de fanfare vanaf 19.45 uur.  
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De foarsitter 
 
Doe ‟t se sei, dat se no ek yn ‟t bestjoer fan „Us Doarpshûs‟ siet, tocht ik fuort oan myn eigen tiid dêr.  

It wie yn ‟t midden fan „e sechtiger jierren (1963 – 1968). Simen Bovenga wie ús foarsitter. In poerbêste man, 

dy ‟t in protte nocht oan dit foarsitterjen hie. Syn eigen sin dreau hy meastal net troch, hy wie ek ús kapper en 
woe fansels gjin klanten ferlieze. 
 
Mar ien kear dat stie alles op skerp. De „Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming‟ (NVSH) woe in 
propagandajûn yn ‟t Doarpshûs belizze. Bovenga, in katholyk fan ‟t suverste wetter, wie der poer op tsjin. No 
soe men sizze seis stimmen tsjin ien soe de trochslach wol jaan. It kaam lykwols oars. Bovenga sei op in stuit: 

“As dy jûn hjir hâlden wurdt, dan bin ik hjir jûn foar it lêst”. Doe pas hiene we echt troch hoe djip him dit 
rekke. De foarsitter wûn it dy jûn, wy joegen belies. 
 
It Doarpshûs dêr ‟t dit trelit him ôfspile wie net it gebou dêr ‟t Us Doarpshûs no is. Nee, wy hiene ús 
gearkomsten op „e boppeseal fan ‟t gebou oan „e Ljouwerterdyk. Yn dizze âlde herberch, nei de twadde 
Wrâldkriich ferboud ta doarpshûs, moast op in stuit in nije behearder beneamt wurde. Tjitte v.d. Wal wie 

stoarn en syn frou koe ‟t fansels net allinne ôf. 
 
In adfertinsje yn „e Ljouwerter Krante smiet 34 brieven op. Doe ‟t dêrút in seleksje makke wie, moast it 
bestjoer der op út om ynljochtingen yn te winnen. Sa mooglik ek om mei gadingmakkers in praatsje te 

meitsjen. Sa rekken we yn „e auto fan Klaas van Nus û.o. nei Wytmarsum. Groothof dy ‟t ek mei wie, wist dêr 
in frachtrider te wenjen dy ‟t hy goed koe en dy ‟t ús grif wol oan stekhâldende gegevens helpe koe. 
Wy dêr yn „e hûs en oan „e tee. Bovenga, ús kapperfoarsitter lei ús kommen út en frege doe de 

Wytmarsummer: “Wat tinkt jo, soe dy en dy wol geskikt wêze as behearder?” “Ja, wat sil „k sizze”, sei dy en hy 
makke mei syn rjochter hân wat skommeljende bewegings, “it is in kapper, no en dan wit je it wol”. 
Hoe ‟t ik my goed hâlde kinnen ha, wit ik no net mear, mar de kapper út Wytmarsum is ‟t net wurden. We 
krigen de húshâlding fan Joeke Vriesinga yn ‟t doarpshûs te wenjen. Dat hat in hiele goede kar west. 
Oars sein it hie net better beslaan kinnen. 
 
Joeke en Nyske wiene twa minsken tige op harren plak. It wie wenst dat Joeke op it ein fan de gearkomste 

boppe by ús kaam. Dan kaam de fleur en humor as ‟t ware boppe. Benammen ús foarsitter siet al gau rideljend 
fan wille op syn stoel en him rûnen de triennen faak by de wangen del. 
 
In protte grut jonges kamen yn dy tiid graach nei ‟t doarpshûs om dêr mei Joeke of by Joeke te kaartspyljen en 
te biljerten. Drank koene se dêr net krije, want it doarpshûs wie drankfrij. Dat stie ek yn „e statuten beskreaun. 
Joeke hâlde him dêr oan, mar brocht it „probleem‟ op in jûn wol boppe by ‟t bestjoer. Bovenga as lid fan „e 

“Matigheidsbeweging Sobrietas” siet der wol wat mei. (Sobrietas ôfdieling Wergea – Warten wie yn novimber 
19678 ophâlden te bestean, om ‟t der noch mar in pear leden wiene.) 
It wie dêrom miskien wol dat hy him fine koe yn it foarstel om by de kommende jiergearkomste de leden te 
freegjen de statuten op it punt „drank‟ te feroarjen. Op 28 april 1968 hie hy it tidens de fergadering net maklik. 
Oan de iene kant syn prinsipe, oan „e oare kant wie de finansjele tastân fan it doarpshûs net fleurich. It waard 
in „bewogen‟ gearkomste mei as risseltaat dat acht leden (dat binne ferienings, organisaasjes of stichtingen) 
foar wiene. Seis wiene tsjin en 3 hiene neat ynfûld. 

 
Doe ‟t Jan Jansma yn „e Havensbank oan it ferslach fan dy jûn noch in gekoanstekkend stikje tafûge, wiene de 
rapen gear. De Havensbank wie doe ynienen it kweade beest. 
Jac. Talsma dy ‟t al 8 jier de Havensbank rûnbrocht yn Warstiens, hâlde der fuort mei op. J.Joh. de Boer liet 
him ek tige hearre en woe ha J.J. soe út „e redaksje moatte. De Havensbank hat alles oer him hinne komme 
litten en is nearne op yngien. Bovenga hat der net in klant troch ferspile en sil troch it trammelant wol net faak 
wekker lein ha. 

 
In hiel oar trammelant spile him ôf op it stasjon fan Wurdum. Dêr stapten op in nacht in mannich Wergeaster 
manlju út „e trein. Se wiene nei Amsterdam west om dêr mei te rinnen yn in prosesje. It wie in fleurich selskip 

en net al te fêst mear yn harren gong. 
 
Simen Bovenga, noch aardich by ‟t spul, stroffele by ‟t útstappen en bedarre langút op it perron. Wytze Talsma, 

net roomsk, mar mei fanwege de geselligens, stapte by ‟t útstappen boppe op Bovenga. 
Wytze moat doe sein ha: “Ik sta hier op in weke massa”. It is dúdlik, dizze kear is in útsûndering, want 
foarsitter Bovenga liet net oer him hinne wâdsje. 
 
Sybren v.d. Vlugt 
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Willem Pool 
 

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

         tel: 06-20811234   fax: 058-2894712 

 

Dorpsagenda 
 
27 november  Bij de Havensbank 
13.30 uur   Intocht van Sinterklaas 

 

14.30 tot   Verwelkomen van Sinterklaas  
15.30 uur  en de Pieten in het Doarpshûs 
  
14.30 tot  Mega Sinterklaasfeest in het 
16.30 uur  gymnastieklokaal 
 
16.30 uur  Mega Sinterklaas show 

   in het gymnastieklokaal 
 
29 november  ‟t Anker 
19.45 uur   vrouwen vereniging  
                  “ In Christus Eén 
 
4 december  Café “Lands Welvaren” 

19.45 uur  Klaverjassen “De Krakers 
 

6 december  ‟t Anker   
19.45 uur   vrouwen vereniging  
                 “In Christus Eén” 
 

8 december  “Us Doarpshûs” 
19.30 uur  Vergadering Pleatslik Belang  
 
10 en 11   De Bidler 
december  Halbertsma ienakters 
20.00 uur  11 december na afloop: 
   Weima & Van der Werf  

 
11 december  Jeugdsoos SZDRNZLL 
vanaf 13.00  Slotmiddag jeugdleden  
             uur         KV‟t Oosten 
 

12 december  De Bidler 
Overdag`  Zij aan zij  en het Leeuwarder 

   accordeon orkest 
 
12 december  St.Martinuskerk 
19.00 uur  Gezamelijke adventsviering 
   Thema: “Hoe groot is klein” 
 

13 december  “De Frissel” 
19.00-20.00 uur Schrijfavond Amnesty Int 
 
13 december  “Us Doarpshûs” 
19.45 uur  “Froulju yn alle maten” 
     BvPF Vrouwen van Nu 
 

17 december  De Twamêster 

16.30-18.00 uur OBS de Twamêster Kerstmarkt 
 
18 december  Oud papier V.V.Warga- 
09.00 uur  de Twamêster 
 
18 december  Kantine V.V.Warga 

19.30 uur  Schutjassen  “Kluspartij” 
 
19 december  Café “Lands Welvaren” 
17.00 uur         TWARRES 
 
 

 
 

20 december  ‟t Anker   

19.45 uur   vrouwen vereniging  
“In Christus Eén” 
Adventsavond 

    

24 t/m 26  Jeugdsoos SZDRNZLL 
december          Kerstgala 
 

25 december  “De Frissel” 
19.00 uur  Kerstfeest sneinskoalle Wergea 
 
29 december  Café “Lands Welvaren” 
19.45 uur ` Klaverjassen “De Krakers” 
 

1 januari  Jeugdsoos SZDRNZLL 
16.00 uur  Nieuwjaarsborrel 
 
7 januari  Café “Lands Welvaren” 
19.45 uur  Schutjassen Loterijclub 
        “Eigen Risico” 
 

8 januari  Café “Lands Welvaren” 
21.00 uur         Piratenfeest 
 
10 januari  “De Frissel” 
19.00-20.00 uur Schrijfavond Amnesty Int 
 
10 januari  ‟t Anker   

19.45 uur   vrouwen vereniging  
                “In Christus Eén” 
 
10 januari  “Us Doarpshûs” 
20.00 uur  Bestuurvergadering 
   Vereniging “Us Doarpshûs” 

 
14 en 15   De Bidler 
januari 

20.00 uur  Toneel Warten 
 
15 januari  Café “Lands Welvaren” 
13.00 uur  BC Castelein bakje biljarten  

    
15 januari  Café “Lands Welvaren” 
19.45 uur  Klaverjassen “De Krakers” 
 
18 januari  “De Frissel” 
10.00 uur  De heilige stad Mevr.M.Gort 
   Raad van Kerken 

 
19 januari  De Bidler     
20.00 uur  KKW   “Zelle” 
 
22 januari  Kantine V.V. Warga 

   Wereldkampioenschappen   

   schutjassen 
 
Uw opgave naar Appie Kerkstra 
Tel. (058) 255 12 02 
 
E-mail: dorpsagenda@wergea.com 
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Johanna Wuring 
Nagelstyliste  

 natuurlijke verlenging 
 french manicure 
 nagelbijters 
 manicure 
 nagelversteviging 

De Golle 3 
9005 RT   Wergea 
058-8446462 

j.wuring@chello.nl                          

 

YNSTJOERD 

 
 

125 jier „De Wergeaster Reed‟ 
 

Op 29 novimber is it 125 jier ferlyn, dat 22 
Wergeasters yn de herberch fan M. Bottema 
gearkamen om in iisklup op te rjochtsjen. Hja makken 
der ûnder lieding fan master Elize Theunis Zwart gjin 
heal wurk fan. Noch dyselde jûns wie der in klup, der 
wie in bestjoer en der wie in namme. Sûnt dy tiid is 
„De Wergeaster Reed‟ in begryp. Net allinne yn it 

eigen doarp, mar perfoarst ek yn de hiele provinsje. 
Withoefolle doarpslju hawwe yn de rin fan de jierren 
profitearre fan it krewearjen fan al dy minsken dy ‟t 
harren ynset hawwe foar dizze feriening. Op de 
ûnderskate iisbanen wie der plak foar âld en jong. En 
Wergea krige rûnom namme fanwege syn redens, syn 
riders en rydsters en syn riderijen. 

 
Yn 1985 soargen de klup en in feestkommisje foar in 

hiel feestprogramma. Der wie doe ek alle reden ta, 
want jo wurde mar ien kear yn in libben hûndert jier. 
Faaks blêdzje jo somtiden ek noch wolris yn it 
jubileumboekje dat doe útkaam. Grif sille der ek 

minsken wêze dy‟t it noch heucht dat der yn „e Bidler 
in tentoanstelling wie. En tink noch ris oan dy 
feestjûnen mei fleurige skets en sang. Mar sokke 
dingen ferdizenje ek yn „e tiid. It is ommers al wer 
fiifentweintich jier lyn en dat is in hiel skoft. Tagelyks 
bestjut soks dat der yn it doarp alwer in generaasje 
omrint dy‟t dêr hielendal of amper (mear) weet fan 

hat.  
 
It fernuveret ús dat it no sa stil is om it 125-jierrich 
jubileum hinne.Yn dat boekje Hûndert jier  “De 
Wergeaster Reed” 1885-1985 dat wy neamden, kinne 

jo lêze dat doedestiids wis wol omtinken jûn is oan it 
25-jierrich, 50-jierrich en 75-jierrich bestean fan de 

klup. En oer it fol meitsjen fan de earste ieu hawwe 
wy it al hân. Dat allinne al soe oanlieding wêze 
moatte om it berikken fan in nije mylpeal net sûnder 
mear foarby gean te litten. 
 
Mar der is mear. Yn ús fermidden binne no noch 

minsken dy‟t Wergea oan dy namme fan iis- en 
reedridersdoarp holpen hawwe. Yn it boekje “Redens, 
riders en riderijen” fan Lieuwe Pietersen út 1963 
stiene stikjes mei titels as „Us bêsten kamen fan 
Wergea” en „Us hurdsten wenje yn…. Wergea”. In 
sitaat: „Ek hjir stiet Wergea  dus wer boppeoan. Dit 
doarp mei syn krapoan 1500 ynwenners, dat op 

sportmêd altiten in goede namme hân hat, rint der 

hjir doch wol bysûnder út.‟ 
Oardel moanne ferlyn kaam der in nij boek út oer De 
vrouwen van de hardrijderij. It giet oer de froulju yn 
„e baan dy‟t yn de jierren 1943 oant en mei 1970 foar 
master opsloegen. Ek yn dat boek wurde wer ferskate 
rydsters út Wergea mei eare neamd, byg. de dit jier 

ferstoarne Tiete Rinsma, Antsje Sytema, Sjoukje 
Sinnema, de ek al ferstoarne Rinskje Zeinstra en har 
suster Anneke. En yn it haadstik oer de pearriderijen 
komme ek manlju as Tsjerk Nauta en Johannes 
Sinnema oan bar. 
 

 
 

 

Wy soene fansels folle mear klinkende nammen 
neame kinne. Mannen as Barend van der Veen yn it 
ferline en de manlju fan it langere wurk sa as 
bygelyks Piet Zwart, Lammert Kalsbeek en oaren.  

Minsken dy‟t der no noch binne. En it klinkt hurd, mar 
de measten sille it net mear belibje dat „De 
Wergeaster Reed‟ 150 jier bestiet. 

 
Soe it dan net in aardich idee wêze om no by it 125-
jierrich bestean bygelyks nochris in tentoanstelling te 
organisearjen mei fan alles en noch wat oer de 
Wergeaster hurdriders en -rydsters? Jo kinne ek oare 
saken as it eardere reedmeitsjen troch Wergeasters 

en spullen fan „De Wergeaster Reed‟ sjen litte, mar it 
giet ús benammen om dy minsken, dy‟t Wergea foar 
en nei de oarloch ta hurdridersdoarp makken, nochris 
yn de skynwerper te setten. Foar de alderein sil dat 
sûnder mis in nijsgjirrich stikje nostalgy opsmite. Mar 
like wichtich is it om ús jongerein en de jong-
folwoeksenen dy‟t gjin doel hawwe oer dat 

ynteressante stik sport- en Fryske kultuerhistoarje 
wat sjen te litten oer de tiid dat Wergea withoefaak yn 
de kranteferslaggen neamd wurde. 
 
Wy hawwe mei opsetsin mar ien foarbyld neamd. 
Faaks soene der noch mear dingen betocht wurde 
kinne. In minske moat neffens ús stilstean by syn 

heechtiidsdagen en dat jildt ek foar in feriening. 125 
jier „De Wergeaster Reed‟ is sa‟n momint om net 
samar gewurde te litten. Wa pakt dit op? 
 
Jitze Hotsma - Wergea 
Hedman Bijlsma – Drachten 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
Dit jaar zijn de collectanten van 10 tot 16 oktober 
bij u aan de deur geweest. 
 
Hartelijk dank aan alle gevers, maar vooral ook 

aan de collectanten die zich weer voor dit goede 
doel hebben ingezet. 
 
Dit jaar is het bedrag van € 628.54 opgehaald en 
dit zal goed worden besteed. 
 
Maaike Zwart - van der Wal 

Collecteorganisator 
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Bibliotheek 

Vrijdag van 19.25 – 20.25, Fricoweg. Tot 18 jaar 
gratis lid. Jeugdbus maandag van 8.30 tot 9.45 bij 
school. 
 

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

Theo van der Werf. 
 
 
Vereniging Us Doarpshûs 
Info verhuur en vergaderruimte Betty Langhout: 
255 12 76 of 255 25 60. 

 
 
Meldpunt voor het Dorpsbeheer 
Meldpunt A. Boermans, 255 31 32, op ma., di. of woe. 
tussen 18.00 en 19.30 uur of 
A3boermans@kpnplanet.nl. 

 

Politie 
De politie is en blijft bereikbaar voor spoed op 112 en 

voor alle andere zaken op 0900-8844 (waaronder ook 
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 bereikbaar van ma t/m 
vrij tussen 10 en 14 uur. Info: 06 - 311 53 510. 

 
 
Stichting Aldereinwurk Boarnsterhim 

Doel: emancipatie, participatie en welzijn van oude-
ren. 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. 
 
 
Tandartsenpraktijk Hans Scholtanus  

De Skuorre 3, 255 28 88. Afspraken maken tussen 
9.30 en 11.30 uur. Buiten deze tijden alleen voor 
dringende zaken of afzeggen afspraken dezelfde dag. 
Voor spoedgevallen verwijst het antwoordapparaat u 
verder. 

 

 
"Meitinker" Warten / Wergea  
Ria Hobert, De Mieden 2, 9003 MK Warten 

06-1251 0180, riahobert@mienskipssoarch.nl. 
Inloopspreekuur in „Us Doarpshûs‟ iedere woensdag: 
10.30 – 11.30 uur. 

 

 

 

 
 

Dierenartsenpraktijk 

Telefonisch spreekuur en medicijnen: ma t/m vrij 
8 – 9.30 uur, (0566) 60 14 64 ook bij spoedgevallen. 
B.g.g. (0566) 60 14 39.  
 

Spreekuur gezelschapsdieren: Oedsmawei 13, 
Grou. Ma t/m vrij 13 – 14.30 uur en 18.30 – 19.00 
uur. Balie ½ uur langer geopend. Ander tijdstip alleen 

op afspraak. 
 
 
„De Praktijk‟ 
Kerkbuurt 4, 9005 PB, WERGEA 
 

Sinds januari 2006 kunt u 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          
Astrid Ferwerda: Fysiotherapeut 

 
Praktijk voor mesologie 
Meestal op di, woe en do (058) 256 05 02                                                             
Marga Meihuizen: mesoloog D.M./MRO 
 
Logopediepraktijk Mid-Fryslân 

Behandeling volgens afspraak op ma en do.  
06 - 1062 7073                                            
Janneke Wegman: 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 
 
Praktijk in Ayurvedische massage 
Afspraak? Bellen na 16.00 uur op 06 - 5246 0148                                  
Jenny Schippers-Bongers: ontspanningsmassage 

 
BALA  weerbaarheid en Yoga 
Voor kinderen en volwassenen en groepslessen.  
06 - 4128 4993                           
Elbrecht Claus: Yoga-docent 

 

Huisartsenlab./trombosedienst                                                                                                                                   
Iedere dinsdag om 10.45 uur 
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Mud Mollenbestrijding 

Mathijs Mud 
Mollefanger 

de Weinmakker 18 
9005 RN Wergea 

 
058-2553645 
06-23807486 

 
mathijsmud@gmail.com 

 

  

Der stiet wer wat op it reade plein 
 
Doe‟t ik op myn deistige slach troch de buorren, want dat 
dogge je as je yn de vut binne, by de snackmobyl fan Jan en 
Janny, letter fan in sekere Henk, lânsrûn, tocht ik, wat sjocht it 
dêr no gâns freonliker, ljochter en útnoegjender út as foarhinne 

en ik tocht, wa is dy man dy‟t no de “honneurs” waarnimt? 
No hie ik om trije oere noch gjin sin oan patat, dochs luts ik de 
stoute skuon oan en gie nei binnen. Lokkich hongen der gjin 
oaljejassen mear! 
 
De man efter de frituurpanne wie de nije eigner fan de karre en 
der ûntstie in aardich petear. 

Ik krych fuortendaliks in bakje kofje en de eigner stelde him 
foar. Hy hjit Thay Qadadi( siz mar Thay) en komt út Irak. Hy sit 
al mear as tsien jier yn de snackwrâld, mar dan as meiwurker 
en woe graach in eigen saak begjinne. Hy is wenachtich yn 
Grou en is tige bliid mei dizze nije útdaging.En hy wol der wat 
fan meitsje en straalde in protte entûsjasme út.  
 

No wie it wol sa dat ik dêr op in net sa geskikt moment kaam, 
want it wie woansdei en tsjinoer him stie de fiskkarre fan Tjerk-

Jan, dy‟t gâns klandysje hie, wylst yn de tiid dat ik der sitten ha 
gjin minsk wat by him besteld hat. Hy makke der gjin probleem 
fan, soks moat groeie. 
 

Hy wol yn de takomst de karre noch mear opknappe en ek 
ynspylje op de winsken fan de Wergeasters. Dus ek jûns let 
noch iepen as der wat te rêden is yn de Bidler as by Jaap. 
Ik ha der noflik sitten en ik hoopje dat it him slagget om lykas 
eartiids Jan en Janny (wat hast net te evenaren is) it in protte 
jierren fol te hâlden. Ik gun him dat fan herte en winskje him 
alle lok dêrmei. 

 
Henk 
 

Fan de 26 potinsjele reunygongers binne der 8 ferstoan en koe der 1 spitigernôch net komme, sadat we 
útkamen op 17 oanwêzige âld leden, wêrfan in grutste part de oanhang ek noch mei hie. 
Op de reuny wiene der noch 2 dy „t de berte fan ús doarpskrante fan tichtby meimakke ha, te witten: Jan 
Sinnema en Sybren van der Vlugt.  

 
Mar ek Sjoerdsje Feenstra wie tegearre mei Hein Sterk ien fan de earste Havensbankgeneraasje en makken 
harren debút yn 1962. Prachtich dat ek de “âlde garde” oanwêzich wie! 
 
No en wat dogge jo dan op sa „n reuny? Tsja, je begjinne mei wat kofje en oranjekoeke en dan iepent de 
hjoeddeiske foarsitter Henk Wielinga “it bal” mei in lytse speech, wêryn de 50 jier noch efkes yn „t koart oereide 
wurde. Ek wurdt der noch efkes oanhelle, dat net eltsenien fan de noege gasten, maklik te finen wie. Hein Sterk 

bygelyks, wie sa goed as ferdwûn fan dizze ierde, alteast, foar dyselden dy „t harren paad op it ynternet noch 
net sa goed fine kine. Foar in oar (oars ek net sa „n stjer mei de kompjûter), ik neam fierders gjin nammen, wie 
1 e-mailtsje en 2 tillefoantsjes genôch om de hear yn kwestje te sprekken te krijen. Mar hawar, dat sil de 
saneamde kloof tusken de generaasjes wol wêze. 
Nei de offisjele iepening, noflik efkes buorrelje en byprate. En foar guon moasten der hiel wat jierren bypraat 
wurde. 

 
Ek Sybren van der Vlugt liet syn ljocht noch efkes skine op it begjin fan de Havensbank. En dernei folge, jawol, 
de  ferneamde kwis, alteast ferneamd yn de redaksje. Alle lêste gearkomsten fan „t jier, ha we de tradysje om 
efkes mei de oanhang derby te “neisitten” mei in “natje en een droogje” en in kwis troch de Berend Boudewijn 

en Fred Oster fan it hjoeddeiske Wergea. Sadwaande ek no wer in skoandere kwis. 
Dernei fansels noch efkes “smout” prate en oan „t ein in pantsje sop en broadsjes, wat dizze tige slagge reuny 
kompleet makke. 

 
Franciske en Jacoba (ik bin mar sa frij om ek foar de oaren te sprekken) tige tank foar de organisaasje! 
 
Mathijs 

 
 

Jeften 

It libbet allegearre, mar it libbet ûngelyk. 
 
€  50,--; N. de J. 
€  25,--; E.W. 
€  18,--; S.K. 
€  10,--; B.H.eo.J.J.-S. 

 

 
Famylje J.H. Kooistra 

 
Ald adres: 
H.J. Kooistrawei 31 
9005 RE  Wergea 
 
Nij adres: 

Fam. J.H. Kooistra 
Leppedyk 25-B 
8491 GJ  Akkrum 
Tillefoan: (0566) 65 48 86 
 
Hjirmei betankje wy foar alle 
lidmaatskippen en donateursskippen. 
 

Wy binne ferhuze! 
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Huisartsenpraktijk Warga 

M.R.F de Groot, apotheekhoudend huisarts. 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND, Wergea.  
T:255 1261, spoednummer T: 255 1125.  
www.huisartsenpraktijkwarga.nl. 

 
Spreekuur en openingstijden 
Open van 8 – 17 uur. Pauze van 12 - 13 uur.  

Spreekuur alleen op afspraak, maandag t/m vrijdag.  
Afspraak voor spreekuur of visite tussen 8 – 10 uur.  
Avondspreekuur woensdagavond vanaf 18 uur, alleen 
op afspraak. 
Telefonisch terugbelspreekuur huisarts tussen 13.30 
en 14 uur.  

Voor uitslagen bellen tussen 14.30 en 15 uur, niet op 
donderdag. 
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in schoon 
potje met naam, adres, woonplaats voor 10.00 uur 
inleveren. 
 
Herhaalrecepten: 

Bestellen voor 10.00 uur, ophalen de volgende 
dag tussen 16.15 en 16.45uur. (m.u.v. donderdag) 
* herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl. Hierin 
vermelden: NAW gegevens, geboortedatum, naam en 
dosering medicatie, gebruik, keuze bezorgen of 
afhalen.  
* Herhaalreceptlijn: (058) 255 06 25.  

 
Apotheek 
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en 
ontslagmedicatie geopend van 8 – 17 uur. 
Op woensdag is de apotheek tot 18.00 uur open. 
 

Bezorgen Medicatie 
Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea, maan-, 
dins-, woens- en vrijdag in Warten, aangeven bij 

bestelling. 
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd 
reisadviescentrum 

Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet 
ingeschreven patiënten mogelijk. 
Vragenformulier te verkrijgen bij assistente. 
 
Avond-, nacht- en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland, 0900 - 112 7 112. 
Spoedgevallen 112. 

Spoedapotheek MCL: voor spoedreceptuur avond-, 
nacht- en weekend. 
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TE KOOP C.Q. TE HUUR: 
 
 
 
  

Compleet ingericht en  
gemeubileerd woonhuis  

te Wergea. 
 

Leeuwarderweg 21, 9005 NB 
Wergea. 

 
Inlichtingen: 058-8431735.  

 

  

Zaterdag 6 november stonden Wiebe en Franciske „s morgens 8.15 op de oprit. Het doel deze dag was met 

de loopgroep naar Terschelling te reizen. Terschelling vormt het decor van 14e editie van de Berenloop. De 
berenloop kent de afstanden 42,2 km (hele marathon) en 21,1 km. We reden naar Harlingen waar de 
Fortuna lag te wachten. Met deze topzeilschoener maakt de WOW (Wergea onderweg) al vijf jaar de 
oversteek. De Fortuna heeft alle voorzieningen aan boord die een zichzelf respecterend atleet zich kan 
wensen. En het schip meert vlak bij de start/finish (aan de voet van de Brandaris) af zodat we optimaal aan 
de start verschijnen. 

 
Zoals gezegd gaat de WOW voor de vijfde keer  naar Terschelling. Dit hebben we gevierd door er een dag 
extra aan vast te knopen, zodat we zondag na afloop ook  nog even de sfeer in West kunnen proeven. En 
sfeer is er zeker. Je zou het kunnen vergelijken met een soort 11-stedensfeer.Onder het gezelschap ook 
enkele loopvrienden uit Haarlem.  
 
Het plan was om half tien uit de Noorderhaven van Harlingen te vertrekken. Dit liep even anders omdat het 

peil van het zeewater te hoog was om de deuren naar de buitenhaven te openen. Om halft 12 was het dan 
zover en konden we uitvaren. Eenmaal buitengaats gaf schipper Piet het sein dat de zeilen gehesen konden 
worden. Onder begeleiding van matroos Joran hebben we de zeilen gezet en konden we “volle kracht” 
vooruit. Na het nodige gebras en overstag werk konden we de haven van West binnenvaren. Omdat we de 

oversteek er weer goed van af gebracht hadden, ging er een beerenburgje en een  haringkje door de 
keeltjes. Na een paar keer bijschenken konden deze flessen de glasbak in. Vervolgens stond er een 
verkennende expeditie op het programma. De Walvis werd aangedaan en nadat we met de bediening niet 

meer door één deur konden, hebben we die deur maar achter ons dicht getrokken en is de Braskoer aan 
een kritische test onderworpen.  
 
Om half acht werden we aan tafel verwacht in restaurant Zeezicht. De lamskoteletjes dartelden de maag in, 
en na het paard in de gang te hebben bezongen en “‟t is stil aan de overkant” als toegift konden we 
voldaan naar de Fortuna terugkeren. Na een slaapmutsje konden we “op de kooi”. 

 
Zondag 7 november was de grote dag. De slaapmutsjes waren hier en daar harder aangekomen dan 
gepland en moest er een paracetamolletje tegenaan gegooid worden. Na een prima verzorgt ontbijt waarbij 
een onfortuinlijke Bauke nog tegen de hete thee moest vechten, konden we ons langzaam maar zeker gaan 
opmaken voor het hoofddoel: het lopen van de halve marathon. De omstandigheden waren ideaal. De 
temperatuur was aangenaam, het zonnetje scheen. Er was niet veel wind, en de aanwezige wind hadden 
we in de rug wanneer we over het strand liepen. Het strand was stevig, wat enorm scheelt wanneer je dit 

stuk van het parcour aflegt.  

 
Zelf had ik het gevoel dat ik 1.40 zou moeten kunnen lopen. Maar ik weet ook dat ik dit jaar te weinig heb 
getraind en wat is daar het effect van. Dit soort vragen schieten ook bij de anderen door het hoofd. De 
start is om 12.05 uur. De meeste mensen worden in de loop van de morgen al wat drukker. Er wordt heen 
en weer gelopen naar de wc‟s en de gezichten worden strakker. Nadat de groepsfoto is gemaakt gaan we 
een opwarmrondje lopen en even rekken en strekken. Dan kunnen we ons naar de start begeven. Hier 
aangekomen wordt Rinie overladen met overtollige kledingstukken. Om 12.00 uur worden de 

wedstrijdlopers losgelaten door een paar stoten op een enorme scheepshoorn vanaf de Brandaris. Nu wordt 
het menens. 
 
Zodra het “startschot” klinkt proberen we (Riekele, Wiebe en ik) zo snel mogelijk in  ons tempo te komen. 
Daarbij is het een soort slalom om de mensen  te passeren. Zo nu en dan lopen we bekenden voorbij en 
dat geeft wel weer extra moed. Ook de vele toeschouwers langs de kant geven extra power. Wanneer we 

door de Midstraat in Midsland lopen worden we ritmisch begeleidt door een groep slagwerkers……Super. 
Ondertussen voel ik wel wat een hongergevoel opkomen. Bij de eerstvolgende verzorgingspost probeer ik 

een stukje sinasappel al rennend weg te werken. Geen geweldige combinatie, maar het gevoel raakt weer 
wat op de achtergrond. Zo naderen we het 10 kilometerpunt en de vaart zit er lekker in. We klokken een 
tussentijd van 45 minuten. Nog even en we krijgen de duinen in het zicht. Wiebe moet even temporiseren, 
maar weet wel in de buurt te blijven. Het strand  loopt perfect en het zweet gutst uit m‟n porieën. Bij het 
verlaten van het strand probeer ik weer wat tempo te maken wat niet zo makkelijk meer gaat. Riekele 

loopt met een bekende op en gaat op een gegeven moment toch een tandje sneller. Vanaf dat moment zit 
Riekele goed in het ritme en weet een minuut voorsprong op te bouwen. Wiebe en ik lopen gezamenlijk 
over de finish in een tijd van 1.37. We nemen de rugzak en medaille in ontvangst en leveren onze chip in. 
Dan gaan we snel naar de boot om te douchen. Nadat we weer fris en fruitig aan tafel zitten, druppelen 
langzaam maar zeker de andere beren en berinnen binnen. Iedereen in een uitgelaten stemming omdat er 
weer menig persoonlijk record is gesneuveld. Vervolgens kunnen we ons tegoed doen aan heerlijke 
gezonde broodjes met soep.  

 

De Berenloop 
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Colofon 
 
 
November 2010, 50e jaargang nr. 11.  

De Havensbank wordt gratis verspreid in Wergea, 
Warstiens en Eagum. 
 

Klachten over de bezorging? Bel Henk Wielinga, 
255 23 35. 
 
 
Redactie:  
Henk Wielinga (voorzitter) 
Jelle Dijkstra (penningmeester) 

Mathijs Mud (secretaris, kopij) 
Egon Sinnema (advertenties) 
Emiel de Vlas (fotograaf) 
Franciske de Vries (redactielid) 
Jacoba de Wolff (redactielid) 
 

 

Lay-out en typewerk: 
Jildou Hotsma 
 
 
E-mailadres: 
havensbank@hotmail.com 

 
 
Redactieadres: 
Mathijs Mud, de Weinmakker 18, 9005 RN Wergea, tel. 
(058) 255 36 45. 
 
 

Drukker: 
Donkel & Donkel, Drachten. 

 
 
Abonnement: 
Voor lezers buiten Wergea, Warstiens en Eagum:  
€ 22,50 per jaar. 

 
 
Rekeningnummers: 
Gironummer 365 6000 en 
banknummer 33 54 10 138, beide t.n.v. Havensbank, 
Wergea. 

 
 
Familiebericht: 
Kosten € 5. Dit bedrag graag bij het inleveren van het 
bericht betalen. 

 
 

Volgende Havensbank: 
verschijnt op 31 december 2010. 
Kopij uiterlijk 17 december a.s. inleveren! 
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Gediplomeerd schilder met ervaring. 
 
 

- Binnen & buiten schilderwerk 
- Behangen 
- Kozijnen bewerken 
- Plamuren en kitten 
- Houtrot repareren 
- Gevelreiniging 
- Gevelbekleding 
 
En per 1 juni 2011 alles op het gebied van reclames 

 
Reclameborden – Autobelettering – Raambelettering - 

Zandstraalfolie – Full Color reclame – Naamborden - 
Binnen en buiten bewegwijzering – Spandoeken -  

Vlaggen en masten - Reparatie en onderhoud           
lichtreclame 

 
           Voor meerdere informatie kunt u contact opnemen met  
            Emiel Sinnema De Kuper 3 Wergea tel: 06 173 863 11 
 
    Kwaliteit hoeft niet duur te zijn  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der stiet wer wat op it 

reade plein‟ op blz. 2 
 
 

 
125 jaar „De 
Wergeaster Reed‟ op 
blz. 3 
 
 
 

„Efkes byprate‟ op 
blz. 5 
 
 
 
„In Snypsnaar‟ op blz. 7 

 
 
 
Kerkdiensten op blz. 11 

November 2010 

Havensbankredaksjereuny 
 
50 jier Havensbank, dat moast fansels, lykas hjir te uzes yn Wergea moade is, fierd 

wurde. 
 
De doarpskrante, dy „t de finansjele middels kriget fan de dielnimmende ferienings, 
advertearders en net te ferjitten de jeften fan de boargerij fan Wergea en omkriten, 
kin dit net te útwrydsk fiere fansels. Mar yn al ús wiisheid ha we dochs miend dat in 

Jubileumútjefte, mei nijsgjirrige artikels en advertinsjes út de efterlizzende 50 jier 
der komme moast. En lokkigernôch hat dit net foar neat west, want sjoen de 

reaksjes út it doarp is dizze ekstra útjefte tige goed ûntfongen. 
 
Derneist hiene we in reuny fan (âld) redaksjeleden op sneon 13 novimber en dat 
hie syn plak yn „t Doarpshûs fansels, dêr‟t goed 50 jier lyn, yn oparbeidzjen mei 
Pleatslik Belang,  de Havensbank berne is (al stie it doarpshûs doe oan de oare 
kant fan de Wergeaster feart!). 

 

 
Steand fan rjochts nei links: Sybren van der Vlugt, Jelle Kooistra, Hein Sterk, Henk 
Wielinga, Sieb Stroosma, Mathijs Mud, Sjoerdsje Feenstra – Venema, Jelle Dijkstra, 
Janneke Ytsma, Wiebe Sinnema, Jan Sinnema, Jacoba de Wolf en Fokje Meinderts. 
Op de hurken fan links nei rjochts: Franciske de Vries, Hindrik Fridsma, Emiel de 
Vlas en Egon Sinnema. Anneke Hotsma ûntbrekt op „e foto. 

 
As je de foto sa oereagje kinne jo fan tinken wol ha, dat der al hiel wat “âld” 
redaksjeleden fan 50 jier Havensbank ferstoan binne. Mar op himsels falt dat wol 
ta, want yn die 50 jier is it ferrin net grut west. 27 persoanen ha in sit hân yn de 
redaksje, wêrfan 7 no noch aktyf. Der binne bestjoeren dy „t yn in koarter skoft 
mear minsken brûke. 
 

 

No de folsleine 

Havensbank ek op 

www.wergea.com

. 
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