September 2018

Beste dorpsbewoner,
Voor u ligt de Kommune, uw maandelijkse dorpsblad.
Als redactie beschouwen wij dit blad als een middel van informatie voor, maar ook door
dorpsbewoners, verenigingen en het bedrijfsleven.
Om "onze" Kommune optimaal te laten functioneren, hanteren wij een aantal regels, die wij
hieronder voor u op een rijtje hebben gezet:
–
–
–
–
–
–

Kopij dat anoniem wordt aangeleverd wordt niet geplaatst. Kwetsende en/of
discriminerende uitlatingen worden niet geplaatst.
De redactie behoudt zich het recht om kopij te corrigeren, en om eventueel
lettertype/grootte aan te passen, en om taalgebruik aan te passen.
Kopij en reacties op geplaatste artikelen kunnen alleen schriftelijk ingediend worden op
het redactieadres, liefst via het e-mail adres, in lettertype Arial 11.
U kunt uw advertentie maandelijks aanpassen, graag doorgeven vóór de eerste van de
maand bij betreffende contactpersoon.
Abonnement: een ieder die buiten het dorp woont en graag betrokken wil blijven bij het
dorp kan een abonnement (€ 22,50) aanvragen bij de penningmeester.
U ontvangt de Kommune kosteloos. Dit kan o.a. dankzij onze vele donateurs. Wilt u ook
voor 10 euro per jaar (meer of minder mag ook!) donateur van de Kommune worden?
Meld u dan aan via kommunewarten@hotmail.com of maak een bedrag over op
onderstaand bankrekeningnummer.

COLOFON
Redactie:
Redactieadres en e-mail adres:
Nynke Verduyn, Aldhiem 8, 9003 MD Warten (tel.: 058 7850099)
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres),
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254) en
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij, Sylvie Montulet
Bestuur:
Joke Peenstra, penningmeester
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com)
Oplage:
460 exemplaren, 49e jaargang, nummer 7
Postrekening: Postbank IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant
Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 17 september a.s. vóór
12.00 uur op het redactieadres. Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het
volgende nummer geplaatst.
Kopijdatum voor de volgende maanden:
15 oktober
19 november
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Dorpsagenda
2
3
5
5
8
9
16
12
15/16
15/16
19
30
30

16.00 uur Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Start korfbaltrainingen
9.30 uur Breicafé, Gereformeerde kerk
18:00
Ophalen oud papier
Wartenster Kampioenschap Jeu de boules
13.00 uur Flottieljezeilen, start bij de Jachthaven
16.00 uur Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
19.45 uur Vrouwen van Nu Warten / Wergea in De Wartenster
Wartenster Wetterwille
11-17 uur Film / boerenmarkt / muziek. Earmhûs/Greidboerderij.
Kristelike Frouljusgroep ‘Mei elkoar ien’ presentatie ‘Treast,
treast myn folk’ in de Gereformeerde Kerk
13.30 uur Praamtocht, incl museumbezoek ‘Op syk nei Sytze en
Maaike’. Museum Warten
16:00 uur Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis

Roekenijs
Ingevlogen:

Sandy van der Weg van Leeuwarden naar De Bleek 32

Uitgevlogen:

Fam. Kooistra van de Stûken naar Drachten

Overleden:

Johannes Landheer, 19 jaar

Van de redactie
De vakanties zitten er voor de meeste mensen al weer op. De redactie heeft veel positieve
reacties gekregen op de glossy die in juni is rondgebracht. Dank daarvoor.
We gaan weer met frisse moed aan de slag om elke maand een Kommune te maken.
Daarbij zijn we afhankelijk van het nieuws dat door dorpsbewoners aangeleverd wordt.
Dus heeft u leuk nieuws of foto's, stuur ze naar de redactie. Alvast dank daarvoor.
Er staan genoeg leuke activiteiten in de planning, dus we wensen u alvast veel plezier.
Tot slot een mededeling van de penningmeester van de Kommune: in september worden de
jaarlijkse donateursgelden afgeschreven.
Vaartijden van Zonnepont ‘de Oerhaal’:
Van 27 april t/m 30 september, dagelijks.
Vaartijden 10.00 tot 18.00 uur

Familieberichten:
De redactie roept alle lezers op familieberichten (geboortekaartjes, verhuizingen en
overlijdensberichten) te sturen naar het redactieadres. U bent er dan van verzekerd dat uw
familiebericht geplaatst wordt in de eerstvolgende Kommune
Kommune - September 2018
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Ingezonden
Beste mensen,
Bij deze laten wij jullie weten dat wij zijn verhuisd naar
Stal 63, 9205 AJ, Drachten.
Met veel plezier hebben we op de Stûken gewoond. Wij zijn dankbaar voor de fijne contacten
en voor de goede jaren die we hier hebben meegemaakt samen met jullie.
We kijken terug op een goede tijd en blikken vol vertrouwen vooruit:
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

(Opwekking 429)

Hartelijke groet,
Wietze en Sylvia Kooistra, Dries, Bieuwkje, Frans
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Mijn naam is Sandy van der Weg en ik ben per 23 juni verhuisd naar Warten, ik ben op de
Bleek 32 komen wonen samen met mijn 4 katten en een chihuahua. Toen ik 16 jaar was
verhuisde ik naar Leeuwarden, de laatste 5 jaar woonde ik in Zuiderburen. Ik werk in het
Medisch Centrum Leeuwarden. In Warten hoop ik het volgende te vinden: woonplezier, rust
en nieuwe mensen leren kennen. Ik kwam hier mooi op tijd vlak voor het dorpsfeest,
waarover ik hoorde dat het super gezellig moet zijn.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ZATERDAG 27 OKTOBER SPOKENTOCHT
Voor iedereen vanaf voortgezet onderwijs
Start om 20.00 bij de jeugdsoos
opgeven via facebook of de mail: deroekeflecht @hotmail.nl

Kommune - September 2018
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"

Zondag
Zondag

2 september
9 september

Zondag
Zondag
Zondag

16 september
23 september
30 september

9.30 Warstiens
9.30 Warten
Warten
9.30 Warten

Ds A. Buizer
Gezamenlijk met geref. Gemeente
in Geref. Kerk
Tentdienst op Stoombootshaad
Ds A. Buizer
Geen Dienst

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

2 september
9 september
16 september
23 september
30 september

11.00
9.30
9.30
10.30
9.30

Ds. A. Elverdink, Eastermar, HA
Dhr. Harry van Wieren, Drachten
Ds. J. van der Veen, Heerenveen
Ds. L. Oost, Wergea, Startzondag
Ds. A. Riepma, Assen

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN

Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Zondag

2 september
4 september
11 september
16 september
18 september
25 september
30 september

Kommune - September 2018

9.30
19.00
19.00
9.30
19.00
19.00
9.30

Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema
Wo.Co. H. de Groot / A. Meinderts
Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema
Wo.Co. G. Kamsma
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WARTEN BRûST!
15 & 16 SEPTEMBER 2018
Beste Dorpsgenoten,
Wartenster Wetter Wille staat voor de deur! 15 & 16 september is het zover. Onder het
motto “Warten Brûst” wordt het een prachtig weekend waarin u zult zien en beleven dat het
beslist brûst in Warten!
Zoals u wellicht bekend is heeft KH2018 gevraagd Wartenster Wetter Wille een jaar te
verplaatsen naar het jaar van KH2018. Dit jaar wordt het evenement dan ook extra
bruisend en uitgebreid. In samenwerking met o.a. de Jachthaven Wartena en de
Ondernemersvereniging van Warten wordt het feestterrein aanzienlijk uitgebreid en
daarmee natuurlijk ook de activiteiten.
Wat kunt u in dit weekeind allemaal verwachten?
Een “ondernemersplein”. Op het terrein van de Jachthaven Wartena wordt door de
Ondernemers Vereniging Warten een zgn ondernemersplein ingericht. Diverse bedrijven,
waaronder natuurlijk onze Wartenster bedrijven, zullen zich hier presenteren. Bovendien
wordt hier van alles en nog wat georganiseerd. Heeft u altijd al eens willen duiken, dat
gevoel van zweven onder water willen ervaren?? Dat kan nu! Duikersvereniging
Leeuwarden staat voor u klaar!
Ook op het terrein van de Jachthaven vindt u een demonstratie “sloep-roeien”.
Studentenvereniging Osiris uit Leeuwarden komt met 3 sloepen om u kennis te laten
maken met deze zeer intensieve sport. De kinderen kunnen zich hier vermaken met bijv.
het besturen van modelbootjes. Shantykoren zullen zowel op het terrein van de Jachthaven
als in de dorpskern, optreden en er wordt aan de inwendige mens gedacht.
De dorpskern brûst, zoals u bent gewend, van de activiteiten. Als eerste natuurlijk:
Schepen. Een mooie scheepsvloot zal de kades van Warten sieren. Bij sommige schepen
kunt u aan boord om de verhalen van de schipper te horen.
Zaterdagavond zal er weer een Candlelight vloot door het dorp varen.
Daarnaast optredens van “onze” shantykoren, maar ook andere shanty’s hebben zich
gemeld (zie programma) en wij geven hen graag een podium. De Menaemer Feintjes
(1ste prijs 2018) ons “huis-dweilorkest”, komen natuurlijk weer om ons dorp in
feeststemming te brengen.
Naar aanleiding van een oproep KH2018 om een idee in te leveren voor het project “Under
de Toer” heeft Wimpkje de Bruin een project aangemeld. Helaas is het door KH2018 niet
uitgekozen, maar wij vonden het toch zo bijzonder dat haar idee door Tsjam Epema handen
en voeten heeft gekregen. Tsjam heeft ook de regie op zich genomen en ook Berry Westra
(zoon van) heeft zijn medewerking verleend aan deze productie: “In Ikoan mei
in knypeach” een ode aan Rense Westra.
De productie wordt opgevoerd in de Nederlands Hervormde Kerk: een aanrader! Hier zijn
echter wel toegangskaarten voor nodig, om u als dorpsgenoten de gelegenheid te geven
8
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als eersten een kaartje te kopen á €5,00 hebben wij besloten een kaartverkoop te
houden op donderdag 6 september van half acht tot half negen.
De kaartverkoop is in het pakhûs ûnder het doek “Wolkom yn Warten” (Hoofdstraat
tegenover de Burgemeester Waldastrjitte) Er zijn meerdere voorstellingen per dag zie het
programma op de website: www.wartensterwetterwille.nl.
Toneelvereniging Warten werkt ook weer mee aan Wartenster Wetter Wille en verzorgt
deze editie het straattheater. U komt hen overal en nergens tegen! Laat u verrassen!
Tijdens de vorige editie van Wartenster Wetter Wille voer de “Duck” als watertaxi, passend
in het thema van 2015. Velen hebben toen “de boot gemist”….. daarom komt de Duck ook
dit jaar varen als watertaxi van het Stoombootshaed naar de Jachthaven. Dus heeft u in
2015 de boot gemist dan kunt u nu in de herkansing!
Nog een bijzonder optreden om even apart te vermelden is de Oecumenische Dienst van
zondagochtend en het aansluitende koffieconcert door het Thomas a Kempkis orkest.
Wellicht kunt u zich hun vorige, onverwachte, optreden nog herinneren. Het was geweldig!
Machtig wat een optreden….. maar helaas, omdat het orkest spontaan kwam optreden
hebben toen vele dorpsgenoten dit koffie concert gemist. Ook hier een herkansing!
Wartenster Wetter Wille 2018 wordt ook dit keer weer mede mogelijk gemaakt door
sponsors, zonder sponsoring geen Wartenster Wetter Wille, onze dank daarvoor is groot!
In de week van 3 september komen wij bij u langs met de loten, waarmee natuurlijk weer
leuke prijzen te winnen zijn.
Verdere ins- en outs leest u allemaal in de Wartenster Wetter Wille krant en op de website.
Ook het programma leest u in de krant, waarbij nog wel vermeld dat er in het programma
altijd kleine wijzigingen kunnen plaatsvinden. Dit wordt dan ter plaatse gemeld!

U ziet het er is weer van alles te beleven tijdens Wartenster Wetter Wille 2018:
WARTEN BRÛST!
MAAR … het evenement, om Warten op de kaart te houden, is natuurlijk niet
compleet zonder uw komst!
Dus zeggen wij:

Catharinus,
Piet,
Ria,
Fokje,
Robin,
Oege,
Arjen,
Tryntsje,
Haye en
Petra.
Kommune - September 2018
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Hallo dorpsgenoten,

In oktober begint de pubquiz weer en ook de ouderen
activiteit.
Het is alweer ca 2 maanden geleden dat “de merke” plaatsvond. De vakantie is helaas weer
voorbij en het reguliere leven begint weer. We hopen dat iedereen van een goede vakantie
heeft kunnen genieten en weer gezond en veilig thuis is gekomen. Wij willen jullie toch nog
een aantal uitslagen van de ‘Merke” mededelen.
De Merkepael:

1e prijs
2e prijs
3e prijs

IJsland
Schotland
Japan/Italië

Er werden kleurrijke en inventieve buurt creaties in de Spartakantine tentoongesteld en ook
de buurtfonteinen werden beoordeeld. Donderdagavond konden we genieten van de zeer
gevarieerde landenacts van de buurten.
De “Schat” is vrijdagmorgen gevonden door Greetje Koopmans en later door IJsland. Ook
werden deze ochtend de kinderspelen gedaan. Dit werd georganiseerd en begeleid door het
“Berneteam”. ’s Middags waren er spelen voor 12 jaar en ouder.
Onder grote belangstelling en wederom verwend door het mooie weer werd er aan de
buurtquiz meegedaan.
Zaterdagavond kregen we een geweldig spektakel te zien, georganiseerd door “de Keet” . Zij
hadden “Spel zonder Grenzen” creatief en goed in elkaar gezet met de bijbehorende Landen
verkleedpartijen wat weer hilarische showtjes teweeg bracht.
Zaterdag tijdens de brunch werden heerlijke themagerechten gepresenteerd. De gerechten
waren een lust om te zien en zeer gevarieerd. Het totale plaatje werd beoordeeld door de
Kok en de Walvis.
Wij hopen dat u net als wij van “de Merke” 2018 heeft kunnen genieten. Wij vonden het zeer
geslaagd, mede door de vele vrijwilligers en de inzet van de Merkecommissie.
De deelnemende buurtverenigingen vertegenwoordigden een land:
De Midsbourren:
Oer de Barten:
Tusken Tille en Wiid:
Djipsterein:
De Bleekers:
De Stûken:
De Jister:
Mei elkoar ien:
De Mieden:

Spanje
Japan
IJsland
Italië
Oostenrijk
Schotland
Egypte
Indonesië
Griekenland

Groetjes,
Wartenactief

Kommune - September 2018
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&
WARTENSTER WETTER WILLE
In het kader van LF2018 is het verhaal van de visserij, die een belangrijke bron van
inkomsten was in en rond Warten, vastgelegd in een korte film. Deze is tot stand gekomen in
samenwerking met vrijwilligers, filmmaker Charles Storm en verhalenverteller/schrijver Gjalt
de Groot. Natuurlijk wordt de ± 10 min. durende film vertoont in het Earmhûs tijdens

Wartenster Wetter Wille 2018
op 15 & 16 september 2018 van 11.00 t/m 17.00 uur
FISKERIJ - Oerlibje yn de wiete wetterwrâld fan Alde Feanen
Verder is er in en rond het museum van alles te doen, zoals:
Paling roken/paling verkoop visser Ale de Jager kleine boekenmarkt met o.a. boeken van Hilda Talsma spinster Fokje Schaap - oud-visserman J. Postmus repareert netten Klaas Haanstra met de kampioen Nederlandse landgeiten verkoop onbespoten fruit uit de boomgaard - muziek Pier van Dellen
- diverse koren - bij mooi weer ‘theetuin’
It Earmhûs en de Oud Friese Greidboerderij worden geheel door vrijwilligers onderhouden
en zijn wat de inkomsten betreft geheel afhankelijk van giften, donaties en entreegelden.
Tijdens Wartenster Wetterwille stellen wij dit prachtige deel van ons mooie dorpje Warten
graag vrij toegankelijk, maar bij de deur staat wel een bus waarin u een vrije gift, als
welkome extra ‘stipe’, kunt achterlaten.
Graag tot ziens en alvast hartelijk dank!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Nieuws van het jeugdbestuur van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard
De korfbaltrainingen voor de jeugd starten in de week van 3 september. De trainingen zijn in
Reduzum of Grou. Wedstrijden worden op zaterdag gespeeld. Voor alle jeugdleeftijden geldt
dat de eerste drie trainingen gratis zijn.
Lid worden van korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma Burdaard ? Of wil je meer weten
neem dan voor Warten contact op met Sjieuwke Span Sjukje@hotmail.com

www.kvmidfryslan.nl
Kommune - September 2018
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Flottieljezeilen
Zondagmiddag 9 september om 13 uur
Start bij het havenkantoor van de Jachthaven Wartena
Met zeilboten uit Warten en omstreken zeilen we een route door de Oude Venen. Op het
palaver om 13 uur bij het havenkantoor krijgt iedereen een routekaart en worden instructies
gegeven. We starten allemaal gelijk en varen de route samen. Uiteindelijk komt iedereen
weer terug in de haven. Een aantal mensen die geen zeilboot hebben, maar toch mee willen
varen kunnen als opstapper meevaren met de zeilboten.
Je kunt dus op twee manieren meedoen:
1. Je kunt zelf zeilen als je een zeilboot hebt. Graag bij het havenkantoor op de lijst
zetten of een mail sturen naar eendracht@luna.nl. Als je plaats hebt voor opstappers,
graag aantal vermelden.
2. Je wilt graag meezeilen, maar hebt geen zeilboot. Je kunt dan als opstapper mee met
één van de deelnemende zeilboten. Bij de start kun je dan lezen op welke boot je
meegaat.

Iedereen is welkom, dus je hoeft geen lid te zijn of in de jachthaven te liggen.

We hopen op heel veel deelnemers waarmee we een indrukwekkende zeilvloot op het water
kunnen brengen, net als heel vroeger de roemruchte Zeilvloot Wartena was.

NB: Hoewel de vereniging met begeleidingsboten aanwezig zal zijn bij gevaarlijke punten,
zoals de oversteek van het PM kanaal, accepteren De Kruiswaters en Jachthaven Wartena
geen enkele verantwoordelijkheid. Iedereen vaart voor eigen risico. Uitdrukkelijk stellen wij
dat het geen wedstrijd is!

Tot 9 september!
Jan Melein, ht voorzitter WSV de Kruiswaters
0652153670, eendracht@luna.nl

Zondagmiddag activiteiten
Stichting Jachthaven Wartena en WSV De Kruiswaters hebben het plan opgevat elkaar
optimaal te versterken. In het kader daarvan organiseert De Kruiswaters op een aantal
zondagmiddagen gezellige activiteiten met een maritiem karakter. De Jachthaven Wartena
stelt haar faciliteiten hiervoor beschikbaar.
Kommune - September 2018
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Frouljuskoar Eigenwiis
Op dinsdag 28 augustus beginnen we weer met onze
koorrepetitie. Wij zullen weer elke dinsdag in de
oneven weken van 20.00 uur tot 22.00 uur zingen in
de zaal van de Gereformeerde kerk aan de Meagere
Weide 1. Ons koor staat onder leiding van dirigente,
Marijke Adema. De muzikale begeleiding bestaat uit
Hilbrand Adema op gitaar en Wopke Yedema op
keyboard. Wij zingen liedjes van de Beatles tot Rob
de Nijs en van Bob Dylan tot Bette Midler.
Voor meer informatie zie onze website
www.frouljuskoareigenwiis.nl of bel met:
Alie Wartena
0511-847280
Tini Schippers
06-10087155
Tiny Otten
058-2552110
Op zondag 16 september zullen wij optreden tijdens
de Wartenster Wetter Wille.
Heb je ook zin om ons koor te versterken kom dan
gerust eens langs.
Op 25 september a.s. hebben wij een open repetitie.
Je bent van harte welkom!

Kommune - September 2018
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Jeugdfûgelwachtdei BFVW op 2 juny 2018 yn
Warstiens.
De Bond Friese VogelWachten (BFVW) organisearre op sneon 2 juni 2018 wer de
jierlikse jeugdfûgelwachtdei. Dit jier is ús wacht (Vogelwacht Idaarderadeel-Noord)
frege dizze dei mei har te organisearjen. In moaie gelegenheid foar de bern en âlders
om neier kennis te meitsjen mei de ferskate moaie fasetten fan de natoer. Dit troch
oan de ferskate aktiviteiten mei te dwaan. De lokaasje wie dit kear de biologiske
buorkerij fan de famylje Kooistra bij Warstiens. Yn de buorkerij en de greiden dêr
omhinne wie in rûte útset mei 11 ferskate aktiviteiten. De bern mei begelieders
waarden ferdielt yn 11 groepen. Nei de iepening troch foarsitter Frans de Bruin en in
wolkomst wurd fan deputearre Kramer en wethâlder van Gelder waardt om 9.30 oere
start mei de rûngang lâns de ferskate aktiviteiten. Hjirûnder in ferslach, hoe de bern
dizze dei belibbe ha.
Underfining (skreun troch Sjoerdtje de Groot dy mei in groep bern rûn hat)
Wat in moaie moarn hawwe de bern belibbe op de pleats fan de fam. Kooistra. It
waar hie wat better kinnen, mar hawar neat oan te dwaan.
Earst in glês ranja mei in stikje oranje koeke en doe koe it los.
Der wiene sa wat 150 bern út hiel Fryslân mei ien as twa grutten der by, en dy
waarden ferdield yn groepen en gongen opstap nei allegearre tintsjes, dy’t yn it lân
en skuorren stienen. Dat wienen der mei inoar alve. Myn beppe sizzer sei: ”beppe ik
hie der sa’n sin oan mar ik fyn der neat oan, sille wy mar wer nei de auto gean”? Doe
ha ik har útlein dat as je wat sein ha je dêr ek foar stean moatte en net om in bytsje
rein mar nei hûs gean.
De earste útstalling wie yn’e skuorre en gong oer de ûlen,
der binne 5 soarten. Mei foto’s liet de man sjen wat foar
soarten der binne en dat it hoalebrieders binne. Hast
eltse soart stie der moai opstoppe by. De man koe moai
fertelle en liet moaie foto’s sjen, de groep wie sa stil as in
mûs en harken mei tsien pear earen en sa moat it ek
wêze.
Doe nei de bijen man dy’t fertelde dat sûnder bijen wy net libje kinne
en ek wêrom net. De bern koene dêr ek huning priuwe wat is dat
lekker swiet waard der sein.
Doe nei de ûlebollen om dy út te plúzjen, de
tafel lei fol mei braakbollen. Mei in toske
boarstel en pinset oan de slach.
Boer Kooistra hat doe ferteld hoe de kij
molken waarden en fuorre.
De fiskers frou hie ek in moai ferhaal hoe as de bern in fisk fange moasten.
De jonge fammen makken mei de bern in rêst plak fan strie yn in blompotsje, tou der
troch en, klear is kees. Hjir moastten pissebedden yn krûpe.
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Doe nei de tinte fan de predaasje ta, dy stie yn’t lân mei in frou dy’t moai fertelle koe
en aaien sjen liet dy’t de rovers te pakken hân hienen. Der stienen ek opstoppe
bisten, sa as de stienmurd en de wezeling. Dit wie tige nijsgjirrich. De bern hongen
oan har lippen en der wie ien jonge dy wist fan wa de
aaien wienen dy’t sy sjen liet, knap hjer.
Op nei de boat, dy lei al op ús te wachtsjen en brocht ús
in eintsje fjirder it lân yn. De loft bruts wat en it waard ek
droech. Wy kamen by de tinte fan de wetter bisten. Mei
faasje der op ôf en sjen wat der út it wetter kaam, der
wie sels in hiel lyts snoekje by, prachtich!

Efter dizze tinte stie de tinte fan de jagers mei in
hûn. No dit wie ek tige spannend want de hûn
moast op apport, want der waard in stik hazze fuort
smiten sels oer de feart mar hy rêde der mei. De
jager frege de bern hokker bisten sy wol en hokker
sy net sjitte mochten. Dit waard beljochte troch
plaatsjes fan de bisten en dan moasten de bern
sizze: “ wol sjitte - net sjitte”. Dat gong der om wei,
jo wolle it net witte.
De lêste stop wie by it plas dras gebiet wêr’t tilleskopen stienen en neimakke
greidefûgels. De mannen fregen de bern werom der sokke plassen oan lein waarden.
No de measten wisten wol wat de bedoeling der fan wie. Der waard harren ferteld
oer de plakken sa as Skrok en Skrins en dat op dy plakken mear jonge fûgels grut
waarden.
No op nei de pleats fan Kooistra wêr in pûde mei broadsjes klear lei en in beker
drinken en in tas mei in hiel protte aardige spullen der yn.
Doe’t wy oan de tafel sieten te genietsje
fan ús iten ha ik de bern frege wat sy der
fan fûnen. “ Prachtich” en myn beppe
sizzer sei: “ik bin bliid dat ik net nei hûs
gongen bin want it wie ‘’skitterend”!
In protte lof oan de 40 frijwilligers en de
fam. Kooistra.
Sjoerdtje de Groot

Mei in protte nocht ha wij as bestjoer en frijwilligers oan de tarieding en útfiering fan
dizze dei wurke. It doel in moaie, learsume en aktieve dei te organisearjen, wêrbij de
jeugd sintraal stiet, liket ús slagge.
Bestjoer
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord
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Dorpsbelangen Warten
De doelstelling van dorpsbelangen Warten is het behartigen van belangen van de bewoners
van het dorp naar gemeente en provincie en het bevorderen van de leefbaarheid van het
dorp.
Dorpsbelangen neemt naar twee kanten een centrale plaats in: naar de inwoners van Warten
en naar de gemeente Leeuwarden
Lidmaatschap: Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid
worden. De contributie is 7 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het
bestuur.
In de maandelijkse bestuursvergadering worden alle zaken die Warten aangaan besproken.
Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bij Dorpsbelang gaat men er van uit dat
alle Wartensters lid zijn van de dorpsvereniging.

Bestuur:
 Voorzitter Ludwina Castelein, Oer de Barten 24, ludwina.castelein@gmail.com,
tel:06-23197167
 Penningmeester Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73, lieuwe.kuppens@gmail.com,
tel:06-3618812
 Secretariaat Tini Schippers, Hoofdstraat 79, dbwarten@gmail.com,
tel:06-10087155
Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, hjwedelange@hotmail.com, tel: 06-27056662
Jacob Nauta, Midsbuorren 7, info@dewartenster.nl, tel: 06-21455832
Jacob Koopmans, Midsbuorren 1, jkoopmans@buiteveld.nl tel: 06-51368886
Froukje Castelein, Oosterburen 27, fcastelein@gmail.com tel: 06-18757545
Op onze vergadering van 6 juni was Jitze de Vries, dorpenmanager Gemeente Leeuwarden,
te gast. Samen met hem hebben we de volgende zaken besproken: Fietspad Leechlan (31
mei was er een inloopavond voor de aanwonenden), brug Hoofdstraat-Oosterburen,
herstraten Burg. Waldastraat, project Rounwei, bruggeld Warten, stroompunten
Stoombootshaed (opening in september), bebording fietsroute. Zodra er meer nieuws is over
deze punten horen jullie van ons via de Kommune.
Op de vergadering van 4 juli hebben wij ons voornamelijk bezig gehouden met financiën, met
name de begroting voor 2018. Op 10 juli was DB aanwezig bij een bijeenkomst over
woonbehoeften in kleine dorpen. Hier werd een rapport gepresenteerd en er was een
interactieve sessie. Wij zien dat verenigingen het moeilijk hebben om voldoende leden te
behouden en met moeite hebben om de bestuursfuncties kunnen vervullen. We gaan met
een aantal verenigingen kijken of meer samenwerken een mogelijke oplossing is. Samen
met de ondernemersvereniging en de jachthaven zijn we bezig met een nieuwe website en
facebookpagina voor Warten. Ook hebben de werkzaamheden in het dorp onze aandacht.
Op 5 september is onze volgende vergadering.
Als u vragen/opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van
dorpsbelang.
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Lytse Doarpen Rintocht 21 april 2018
As je fan doel binne in tocht te rinnen, dan moat je
earst al wat kilometers yn de skonken ha.
Wy (Petra Pool en Antje Castelein) hiene dit doel
en dan gean je der ek foar.
In pear kear yn de wike it Ald Skroet om en yn de
lêste 2 wike ha we wat mear kilometers makke.
Sa ha we it nije fytspaad om west en oer Wergea
werom (13 km) en nei Wurdum en werom (15 km).
It waar like goed dizze dei, mei koartere broeken
oan en goed ynsmart stiene wy oan de start yn
Boksum. Wy binne om 08.50 oere út ein set en de
sfear wie goed. We setten earst koers nei Deinum
en dernei troch nei Blessum. Oer in moai paadsje
troch it lân nei Hilaard ( der swimme grutte snoeken yn de sleat).
Yn Hilaard stiene ús fersoargers al klear mei in broadsje, in appeltsje en nij wetter.
By de stempelpost de blaas wer leech en dan kinne we wer. No
moasten we echt in stik troch it lân rinne nei Fûns en troch Bears.
No koe it shirt wol út sa lekker waarm wie it. Sa sein en dien.
Doe op nei Weidum. Dêr wie fan alles te krijen by it doarpshûs,
sop, broadsjes, kofje of tee.
Wy hiene ús folgjende stop by it Weidumerhout dus trochrinne. It
giet noch hieltiid goed.
En by de swette sieten ús fersoargers alwer op ús te
wachtsjen. Hjir ha we sop en broadsjes hân en wer it
wetter ferfarske. Op nei Ljouwert. It rûn prachtich by
it wetter del en we hiene it tempo der goed yn. Op it
ein fan de swette krigen we in appel. Meindert en
Anneke (âlders Petra) sitte hearlyk yn it sintsje op ús
te wachtsjen.
Alwer it wetter op dus wer nije. De lêste 5 kilometer
binne we lâns it spoar nei Boksum rûn, hast binnen.
Oan it begjin fan Boksum stiene Meindert en Anneke
ús al op te wachtsjen en yn te heljen.

By de finish stiene Gerard, Willem, Rianna, Hilmar,
Anke en Thymen ús al op te wachtsjen. De lêste
stimpel helle en ja hjer de medaille ha we!!!!!! En ek
de sinne hat goed syn bêst dien om ús in kleurke te
jaan.
Wat ha wy in moaie dei hân en in moaie route rûn
troch de Waadhoeke. Je komme op paadsjes en
plakjes wer je oars nea komme.
Bedankt foar de aldermachtichste goede soargen
Meindert en Anneke en de moaie foto’s.
Antje en Petra
Kommune - September 2018
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"Yn Lykwicht" Ismakogie
* * de houding- en bewegingsleer voor thuis, op het werk en onderweg.
* * bewust bewegen met het hele lichaam, voor iedereen, ongeacht uw conditie of leeftijd.
Gedoseerde en vloeiende bewegingen. Bijna onzichtbaar bij het zitten, staan en lopen.
* * activeert spieren die normaal weinig gebruikt worden.
* * werkt preventief, klachten als koude voeten, verslapte bekkenbodem, rug- en nekklachten
kunnen worden voorkomen of verminderd.
** Ismakogie is de basis voor alle sporten en bewegingen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Wergea: fysiotherapie praktijk, Kerkbuurt.
** Groep 1: woensdagavond; 19.00 - 20.00 uur.
** Groep 2: woensdagavond; 20.15 - 21.15 uur.
Vanaf 3 oktober t/m 12 december 2018. Vrij: Herfstvakantie 24 oktober.
Tien lessen van een uur voor € 105,-.
Eerst een gratis proefles is mogelijk voor nieuwe cursisten.
-----------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingen en informatie graag per mail vóór 24 september 2018.
Ismakogie docente: D. Swierstra - de Jong: Tel. 058 2552300.
Mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl.
Website: www.ynlykwicht.nl & www.live-ismakogie.nl
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©Museum Warten
Op syk nei it ‘kluzenersechtpear’ – Praamtocht, incl. museumbezoek.
Museum Warten vertelt in museumgebouw it Earmhûs en rijksmonument de Oud Friese
Greidboerderij al jaren het verhaal van leven en overleven in een omgeving van riet-, veen- en
graslanden. Met name het gebied rond Warten en NP de Alde Feanen staat hierin centraal.
In museumgebouw it Earmhûs, het voormalige armenhuis, is een diorama ingericht over het
kluizenaarsechtpaar Sytze en Maaike. Zij woonden rond 1900 zeer afgelegen, op een eilandje tussen
de vele poelen en petgaten van het laagveenmoeras de Oude Venen, waar de naaste buren alleen
per schouw te bereiken waren. Was het in het voorjaar en zomer, naar Sytze’s eigen zeggen een
‘paradijs’, in de herfst en winter was het een eenzaam, afgelegen oord.
Tijdens de praamtocht over poelen en petgaten hoort u het levensverhaal van dit zogenaamde
kluizenaarsechtpaar en is er tijd voor ‘pypskoft’ met koffie/thee en boffert. Na de praamtocht bezoekt u
it Earmhuis en de boerderij. Vervolgens bestaat de mogelijkheid om de middag af te sluiten met het
Sytze’Maaike-menu, bestaande uit een pannenkoek en eenvoudig ‘neigesetsje’ oftewel een toetje.
De praam vertrekt zondag 30 september a.s. om 13.30 uur vanaf it Hellingpaed in Warten.
Kosten praamtocht incl. museumbezoek € 9,50 p.p. Wilt u ook het Sytze’Maaike-menu na afloop dan
zijn de kosten € 22,50 p.p.
In verband met beperkt aantal passagiers in de praam graag aanmelden via info@museumwarten.nl
of op tel.nr. 058 2552546.
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door Menno J. Wiersma

www.bistedokter.nl

menno@bistedokter.nl

De hete zomer van 2018
De zomer van 2018 gaat de boeken in als de zomer van de superlatieven. Weken achtereen
was het niet alleen erg droog; het was ook zonnig, benauwend en soms zelfs heet. En hoe
warmer het werd, des te drukker het bij ons op de praktijk leek te worden. Zo moesten vele
viervoeters die meegaan naar het buitenland reisvaardig worden gemaakt door middel van
de benodigde vaccinaties, behandelingen en handtekeningen in de dierenpaspoortjes. Maar
ook als dieren tijdens de vakantie in het pension worden opgevangen moeten de entingen op
orde zijn. Bovendien ontvingen we natuurlijk vele vakantiegangers in onze eigen regio met
een ziek of gewond dier. De meeste bezoekers zijn echter nog steeds de thuisblijvers met
hun huisdieren voor jaarlijkse controles of als er wat mankeert. Het was soms afzien bij ons
in de wacht- en spreekkamer. Voor de baasjes, de dieren en ook voor ons. Daar moeten we
wat aan gaan doen. Zo zullen we in de toekomst veel meer op afspraak gaan werken om de
wachttijden te beperken. En als het klimaat buiten steeds extremer wordt, zullen we het
binnen beter moeten gaan beheersen…
Een paar bijzondere patiënten waren memorabel de afgelopen hete zomer. Zo bleek Biksem
wel heel hardleers. Het Franse bulletje moest tweemaal onder het mes. Eerst had ze een
oude plastic handschoen opgevroten die in haar darmpje vastliep; een week later had ze
alweer zo’n honger dat ze zich vergreep aan een perzik waarvan de pit haar riooltje opnieuw
verstopte…
Ook Boefje was apart. Deze Ragdollpoes had haar vierde nestje kittens. Alles ging goed
totdat ze drie weken na de bevalling raar ging doen en midden in de nacht begon te
hallucineren. Had ik nog nooit bij een poes op deze manier meegemaakt. Mijn vermoedens
werden eerst via Google en later door bloedonderzoek bevestigd. Boefje had ‘melkziekte’,
ook wel ‘zoogkramp’ genoemd. Een ernstig tekort aan calcium dat we eenvoudig op konden
lossen.
En tenslotte zorgde poes Ushi voor een nieuw spreekwoordelijk gezegde. Ze had een gaatje
in haar keel. Wat ze at of dronk kwam net zo hard weer naar buiten. Dat zette geen zoden
aan de dijk. Er moest chirurgie aan te pas komen om het te herstellen. Een riskante operatie
in een link gebied. Een kleine week liep ze met een gele drain op haar strotje als ware het
een vrolijk vlinderdasje. Maar ze kon weer eten en kwam weer aan. Voorheen zei je als
iemand maar raak kan eten zonder ervan aan te komen dat diegene wel wormen zou
hebben. Nu noemen we dat in navolging van ‘een gat in de hand’ als je niet met geld om
kunt gaan, het lijkt wel of diegene een ‘gaatje in de keel heeft’. Alle patiënten passeerden
uitgebreider al de revue op de www.bistedokter.nl of op Facebook. Sinds kort manifesteert
onze praktijk zich namelijk ook op dat laatste medium. Kijk maar eens! Ik hoop overigens dat
we nu weer een ‘gewone’ herfst krijgen.
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou, Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU. Tel. 0566 - 60 14 64 /
60 14 39 / 62 12 99
E-mail: info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl
en www.bistedokter.nl
Telefonisch spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen en
informatie:
maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u.
Open spreekuren gezelschapsdieren: Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 14.30 en 17.00 - 18.00
u. Daarbuiten uitsluitend op afspraak.
Openingstijden van de balie: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar.
Kommune - September 2018
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Puzzel
Graag voor 12 september inleveren bij Roel en Martsje op Hoofdstraat 34.
Het voetbalseizoen is weer begonnen en wat weten jullie hier vanaf?
Welke Nederlandse voetbalclub speelt er in dit stadion?
1 Johan Cruijff ArenA
2 Stadion Feijenoord
3 Philipsstadion
4 De Grolsch Veste
5 Abe Lenstrastadion
6 GelreDome
7 Stadion Galgenwaard
8 Euroborg
9 Parkstad Limburgstadion
10 Rat Verlegh-stadion
11 AFAS-stadion
12 Kyocera-stadion
13 Koning Willem II-stadion
14 MAC³PARK stadion
15 De Vijverberg

Antwoorden puzzel 6:
1.
De jonge Jan
2.
It Doarp Eastermar
3.
Eelkje II
4.
Hoop op Zegen
5.
Jonge Rein
6.
Hoop op Zegen
7.
Jonge Jasper
8.
Lytse Earnewâldster
9.
Lytse Lies
10.
Jonge Rein
11.
Striidber
12.
Galamdammen
13.
Raerder Roek
14.
Avontuur
15.
It Swarte Wief

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

McDOS Goffertstadion
Polmanstadion
Sparta-Stadion Het Kasteel
De Adelaarshorst
Fortuna Sittardstadion
Cambuurstadion
Geusselt
Stadion Meerdijk
Stadion De Vliert
Seacon Stadion - De Koel Mandemakersstadion
Krasstadion
Sportcomplex Varkenoord
Frans Heesenstadion
Jan Louwersstadion

Fonger Talsma
Geale Tadema
Jeroen de Vos
Chris van den Berg
Erik Jonker
Paul de Koe
Froukje Osinga
Sjoerd Kleinhuis
Tonbrundel
Erik Jonker
Siebo Zijsling
Simon van de Lingen
Sijmen Kalsbeek
Age Bandstra
Jaap Hofstee

Stand na Puzzel 6:
Annie Hobert
Leo en Greetje
De Midsbuorkes
Geartsje Boersma
Grietje Velink
Boele en Rienkje
Attie en Antsje
Jackolien Jelsma
Froukje Postma
Wietske Postma
Fam. R de Wal
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September (ook wel: herfstmaand of fruitmaand)
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:










Als in september de donder knalt, met Kerstmis de sneeuw met
hopen valt.
Septemberregen, komt de druiven gelegen.
Vorst in september, zacht in december.
In september warm, in december koud.
In september warme regen, brengt de boeren rijke zegen.
Op een warme september, volgt graag een regenachtige oktober.
Valt het loof vroegtijdig van de bomen, dan is de winter niet te schromen.
Is ’t met september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer.
Slaat ’s avonds de nevel neer, dan brengt de ochtend helder weer.

Wat is in september te doen in de tuin?
Het gazon in september




De nazomer is het ideale tijdstip om een nieuw gazon aan te leggen of het bestaande
gazon een opknapbeurt te geven. De zaden ontkiemen prima, doordat de grond nog
lekker opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte.
Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden, er hoeft daardoor
vanaf nu minder gemaaid te worden.
Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden, door wat graszaad te
strooien. Hark eventueel vilt uit, maakt het oppervlak los en egaliseer.

Beplanting in september




Blijf op de rozen letten, deze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder
regelmatig de uitgebloeide bloemen, zodat je de bloei en aanmaak van nieuwe rozen
zolang mogelijk kunt verlengen.
Je kunt de nog nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De
grond is nu nog warm, waardoor de plant snel wortel schiet. Zo zijn de planten sterk
voordat de winter invalt.
Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel goed
opletten of ze niet te nat of juist te droog staan. Plant de buxus in een royale pot met
goede aarde en geef regelmatig extra voeding.

Snoeien in september





Notenbomen kunnen het beste in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden
helen in deze periode sneller en dit voorkomt het bloeden van de takken.
Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind
daarna de nieuwe takken bij elkaar, zodat ze steun hebben.
De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden, wanneer ze na
de bloei te ver uitsteken.
Net als in de maand juli, mag ook nu de coniferenhaag weer een snoeibeurt krijgen.
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek
M.R.F. de Groot en T. van de Vegt, huisartsen | R.B.H.Jelsma en R.Molenaar, apothekers
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea | Tel: 058-2551261, SPOEDNUMMER: 058-2551125
website: www.huisartsenpraktijkwarga.nl
Spreekuur en openingstijden:
Open van 08.00uur – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 uur – 13.00 uur.
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur.
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, alleen op afspraak.
Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur.
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 uur.
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.
Apotheek:
Spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd
worden in de ‘’Recept-Brievenbus”. Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, de
‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 (tijdens kantooruren bereikbaar).
Telefoonnummer herhaalreceptlijn: 058- 2550625 en emailadres herhaalrecept:
herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
Herhaalrecepten:
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op
woensdag tot 18.00 uur).
Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur –
17.00 uur. Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open.
Bezorgen medicatie: Thuisbezorgen €0,50. Dagelijks in Wergea en Warten.
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd reisadviescentrum.
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet ingeschreven patiënten mogelijk.
Intakeformulier verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de website.
Avond-, nacht en weekenddiensten
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112
Spoedgevallen 112
Spoedapotheek MCL voor spoedreceptuur avond-, nacht- en weekend.
Apotheekhoudend huisarts, H.C.A. Veldhuizen, Eendrachtsweg 9, 9263 PH GARYP
Telefoon: 0511-521264, Spoednummer: 0511-521200, Faxnummer: 0511 521930
Website: www.huisartsgarijp.nl
Spreekuur:
maandag t/m vrijdag ’s morgens volgens afspraak
Afspraak maken, aanvragen visite:
Voor dringende medische hulp op dezelfde dag: 8.00-9.00 uur
Voor andere dagen: 9.00-11.00 uur
Telefonisch spreekuur:
Ma, di en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur of via email: info@huisartsgarijp.nl
Herhaalmedicatie voor 8:00 uur besteld kan de volgende werkdag tussen 16 en 17 uur worden
afgehaald (m.u.v. woensdagmiddag).
via internet: www.huisartsgarijp.nl
Receptenlijn: 0511-521264 optie 2, of doosjes in brievenbus bij praktijk
Ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur (behalve woensdag)
Bezorgen:
Garijp in even weken, Warten in oneven weken
Vrije middag:
Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur
Vakanties zie www.huisartsgarijp.nl
Avond/nacht- en weekenddienst:
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112
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Fysiotherapie Smith, Wergea en Garijp, tel: 058-2551885 / 0511-521802
Osteopathie Philip Schippers D.O., tel: 0614112182
Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens)
Predikant, Drs. A. Buizer-Tchiengang, tel: 058-2990528
Contactpersoon, kerk Warten, Piet en Grietje van der Velde, tel: 058-2552874
Gereformeerde kerk Warten, Wergea en Warstiens.
Scriba: Botina v/d Hoek-van der Meulen tel. 0611082856
e-mail: scriba@pknwarten.nl
Website: www.pknwarten.nl
Katholieke Kerk Wergea-Warten
Pastoraal werker, Drs. Susan G. Boukema-Koopman, tel: 058-2661981 / 06-53269330
Voorzitter beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten, H. de Groot tel: 058-2551232
Beheer RK kerkhof, Adrie Hobert tel: 058-2551582
Stichting Beheer Wartena
We beheren en verhuren It Iepen Stee aan de Schoolstraat te Warten
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met
Rik Ripperda
tel.: 058 – 255 29 39
KDV It Roekeltsje: Peuterspeelleergroep, Dagopvang en Buitenschoolse opvang. Schoolstraat 2, 9003
LP Warten. Tel. 058-8119880, www.itroekeltsje.nl / info@roekeltsje.nl Eigenaar: A. Bouma
O.B.S. ‘De Finne’
Daltononderwijs, De Greiden 1, 9003 MJ Warten, tel: (058) 255 2538,
www.obsdefinne.nl / info.definne@proloog.nl. Directeur: Jaap Oostra.
Gemeente Leeuwarden
Openingstijden Stadskantoor: maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17 uur, donderdag tot 19.30 uur.
Openingstijden Dienstverleningsloket Grou (op afspraak): dinsdag en woensdag van 13.30 tot 17.00
uur, donderdag van 13.30 tot 19.30 uur.
Meer informatie: www.leeuwarden.nl
Het Meldpunt Overlast is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via het algemene
telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058
Wijkagent: Dhr. André Hiemstra, met ondersteuning van dhr. Jan Vullings. telefoon: 0900-8844
Begrafenisvereniging “Memento Mori”
Bode: Dhr. Th. Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-53931149
“Meitinker” Warten/Wergea: Ria Hobert, Telefoon: 0566 – 625151 of 06 – 12510180.
E-mail: info@dorpenteam.nl
Internetsite Warten: www.warten.nl
Bibliotheek Warten: elke maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in ‘It Iepen stee’.

AED vrijwilligers
–
Rik Ripperda, Burg. Waldastr 1,
–
Iteke de Groot, Tsjerkepaed 4,
–
Aukje de Jong, Midsbuorren 24,
–
Alies Sietsma, Oer de Barten 11,
–
Lieuwe Hempenius, De Mieden 28A,
–
Hennie Hempenius, De Mieden 28A,
–
Klaas Haanstra, De Mieden 28,
–
Piet van der Velde, De Mieden 36,
–
Trudy van Zon, Oer de Barten 13,

058-2552939 of 06-28922181
058-2551232
058-2551362
058-2552124
058-2552797
058-2552797
058-2551962
058-2552874
058-2551191

Er hangt een AED bij de brug. Er zijn twee AED’s bij de jachthaven. Er is een AED bij Bijlsma
Wartena, Midsbuorren 12, maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur. (2e buitendeur aan
linkerkant (personeelsingang), rechtdoor de gang in, aan de rechterkant van de muur)
Kommune - September 2018
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