November 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:
470 exemplaren, 49e jaargang, nummer 9
Postrekening: Postbank IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant
Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 19 november a.s. vóór
12.00 uur op het redactieadres. Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het
volgende nummer geplaatst.
NB: het volgende nummer van de Kommune is het gecombineerde Kerst en Oud &
Nieuw nummer.
Kopijdatum voor de volgende maanden:
14 januari
19 februari
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Dorpsagenda
5-10
8
10
10
11
12
14
14
15
22
24
24
25
28

18.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
17.00 uur
16.00 uur
19.45 uur
9.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.30 uur
10.00 uur
13.30 uur
16.00 uur
18.00 uur

Collecteweek Alzheimer Nederland
Activiteitenmiddag WartenActief voor senioren
PubQuiz, WartenActief
Lampionnenoptocht, start bij De Finne
Koffiedrinken voor alleenstaanden, de Kok en de Walvis
Vrouwen van Nu Warten/Wergea, de Waterlelie
Breicafé, Gereformeerde kerk
Chr. Vrouwengroep Mei elkoar ien, lezing Auke-Willem Kampen
Wartenster Actieve Senioren, bijeenkomst in de Waterlelie
ALV IJsclub de Harmonie, Jeugdsoos de Roekeflecht.
Aankomst Sinterklaas, Stoombootshaed
Sinterklaasbingo voor senioren in de Waterlelie
Koffiedrinken voor alleenstaanden, de Kok en de Walvis
Ophalen oud papier

Roekenijs
Geboren:

Jolie Vera, dochter van Johannes en Jessica, zusje van Mason

Ingevlogen:

Germienke Lam en André de Jong van het Rijnmondgebied naar
de haven, Rounwei 2d
Anno Vellinga van Akkrum naar Karriderspaad 4

Verhuisd:

Piet en Anneke en kinderen van Hoofdstraat 4 naar Hoofdstraat 19

Uitgevlogen:

Fokke en IJtje Schouwstra van De Mieden naar Drachten

Van de redactie:
In januari verschijnt er geen Kommune. Heeft u berichten voor het januari nummer? Wilt u
dat activiteiten voor januari op de agenda in de Kommune geplaatst worden? Lever die dan
in voor 19 november!
Het lijkt een een beetje vroeg, de korte broek ligt nog maar
net in de kast,
maar het is toch al bijna zover……
Inwoners van Warten kunnen in dit laatste nummer van de
Kommune kosteloos kerstwensen of nieuwjaarswensen
plaatsen. Stuur uw wensen en berichtjes voor 19 november
naar het redactieadres.

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 - November 2018
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Ingezonden
Verhuisd
Fokke en IJtje Schouwstra zijn op 10 oktober 2018 vanaf De Mieden 7 vertrokken naar De
Tijen 5A, 9201BX DRACHTEN.
Samen en met de drie kinderen hebben wij met plezier bijna 49 jaar in Warten gewoond.
Ons nieuwe telefoon nummer is: 0512-848492.
Wij wensen al onze dorpsgenoten nog veel woonplezier in het mooie dorp WARTEN.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Frouljuskoar Eigenwiis
Sinds enkele weken zijn we weer druk aan het repeteren met het koor. De repetities zijn elke
dinsdag in de oneven weken van 20.00 uur tot 22.00 uur 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
http://www.frouljuskoareigenwiis.nl/. of bel met:
Alie Wartena telefoonnummer 0511-847280
Tini Schippers 06-10087155
Tiny Otten 058-2552110
Heb je ook zin om ons koor te versterken kom dan gerust
eens langs. Je bent van harte welkom.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Germienke Lam en André de Jong hebben hun schip "Syrah" vastgeknoopt in de voormalige
jachthaven aan de Rounwei 2d. Prachtige locatie met uitzicht op het Wartenster Wiid. Na 30
jaar in het Rijnmondgebied gewoond te hebben, genieten we nu elke dag van de ruimte en
mooie omgeving. Hoewel we beiden Friese voorouders hebben, begrijpen we het Fries nog
'net', maar doen ons best.
Groet, Germienke en André

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

Christelijke Vrouwengroep Mei elkoar ien
Woensdag 14 november 20.00 uur
Auke-Willem Kampen
Lezing over eigen boeken en cd”s
Gasten zijn van harte welkom

Kommune - November 2018
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Collecte nierstichting
De collecteweek in september heeft dit jaar totaal €472,22 opgebracht.
Voor mij als contact persoon een positieve verrassing.
Collectanten en gulle gevers wil ik hiervoor hartelijk danken!
Namens de nierstichting,
Anneke Popma
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Tsjerkepaad
Een nieuw initiatief van de kerkenraad van de Nederlandse Hervormde
Gemeente Wartengahe.
Afgelopen zomer is in bovengenoemde gemeente, met behulp van
enthousiaste vrijwilligers, een begin gemaakt om de mooie oude kerken
van Warten en Warstiens meer bestaansrecht te geven. Dit gebeurde door deelname aan
het provinciale initiatief Tsjerkepaad.
Gedurende de maanden juli, augustus en het begin van september, waren belangstellenden
iedere zaterdagmiddag welkom om de binnenkant van de recent verbouwde kerk van Warten
te bekijken. Ook werd een en ander verteld over de ontstaansgeschiedenis en bouwkundige
bijzonderheden.
Dit laatste gold zeker ook voor het bijzondere kerkje van Warstiens, dat gebouwd is in 1882.
Bovendien kwamen op zaterdag 21 juli een zestal professionele organisten het orgel van het
kerkje van Warten en Warstiens bespelen.
Toen er in het afgelopen voorjaar in de Kommune en de Havensbank een oproep stond om
mee te doen als vrijwilliger, hebben meerdere personen zich op gegeven. Gezien het
succes van dit eerste seizoen is er besloten volgend jaar weer mee te doen en zijn nieuwe
gastheren en -vrouwen van harte welkom.
Dus als het je aanspreekt om ook mee te doen, geef je dan op bij Piet van der Velde (tel. 0646172840) of Janneke Ytsma (tel. 058-2552355).
Concreet resultaat van dit eerste seizoen Tsjerkepaad Nederlandse Hervormde Gemeente
Wartengahe van de afgelopen zomer: Warstiens 203 en Warten 194 bezoekers.
Volgens de initiatiefnemers een geslaagd nieuw project.
Anna Marie van Spall en Greetje Koopmans

Kommune - November 2018
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

4 november
11 november
18 november
25 november

9.30
9.30
9.30
9.30

Warten
Warten
Warstiens
Warten

Ds. Boomsma, Geref. Kerk
Ds. J. van Doorn
Ds. A. Buizer
Ds. A. Buizer,
herdenkingsdienst

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
Zondag

4 november

Woensdag
Zondag
Zondag

7 november
18 november
25 november

Zondag

25 november

9.30 Ds. P. Boomsma, Nijverdal. Gezamenlijke
dienst met HV gemeente
19.30 Ds. P. Boomsma, Nijverdal. Fryske tsjinst
9.30 Mevr. F. Wesseling, De Tike
9.30 Speciale dienst georganiseerd door
commissie mmv Kidskoor Spetters,
Leeuwarden
19.30 Ds. Bouman, Leeuwarden. Voorbereiding
H.A., dienst van herdenken
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag

6 november
11 november
13 november
20 november
25 november
27 november
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19.00
9.30
19.00
19.00
9.30
19.00

Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema / P. Vermaat
Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema
Euch. P. Stiekema
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“IJsclub
de Harmonie”
Secretariaat:
Rigtje Wartena
Stoatersreed 1
9003 XP Warten
058-2551165

Aan de leden van “IJsclub de Harmonie”
Uitnodiging tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van “IJsclub de Harmonie”
Datum
Tijd
Plaats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

: donderdag 22 november 2018
: 20:30 uur
: Jeugdsoos De Roekeflecht (Schoolstraat)
Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 november 2017
Jaarverslag van de secretaris
Jaarverslag van de penningmeester en vaststelling van de begroting
Verslag van de kascommissie
Lidmaatschap KNSB
Bestuursverkiezing:
Vervulling openstaande vacature
Aftredend zijn dit jaar Tjeerd Epema, Albert Velde (herkiesbaar) en Rigtje
Wartena (herkiesbaar)
(Tegen)Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het
bestuur.
Rondvraag
Sluiting
Nog geen lid van “IJsclub de Harmonie”?
Voor € 7,00 per jaar bent u met het hele gezin lid en kunt u,
ijs en weder dienende, volop schaatsen op onze ijsbaan.
Aanmelden kan bij de penningmeester Tjeerd Epema tel: 058-2553008

Kommune - November 2018
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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:06-36188912
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
Bij onze vergadering van 5 september was Ytsen van Elkien te gast. Hij heeft ons
geïnformeerd over de algemene doelstellingen van Elkien in Friesland. In het algemeen
krimp van 20.000 woningen naar 15.000 woningen. Gevraagd aan dorpsbelang bestuur om
gezamenlijk te kijken naar de woningen in Warten.
Wij zijn bezig om contact te zoeken met alle verenigingen in Warten. We willen een
informatiefolder voor nieuwe inwoners maken, in ieder geval met alle contactgegevens van
alle verenigingen in Warten. Wij houden ons bezig met de bebording, herinrichting,
infrastructuur, mogelijkheden woningbouw, bedrijvigheid.
Op 10 oktober was onze volgende vergadering. Het project brug Oosterburen-Hoofdstraat
ligt stil omdat DVJ infra & Milieu BV failliet is. Gelukkig is de weg dicht. Bij meer duidelijkheid
zal de gemeente een mailing de deur uit doen. Wij zijn bezig met de website voor Warten,
parkeerproblemen, bebording.
Het dorpsbelang heeft een nieuwe vlag geschonken voor op de brug in het dorp.
Als u een Wartenster vlag wilt aanschaffen kunt u dit doen bij Lieuwe Kuppens. Er zijn drie
verschillende formaten. Een vlag voor aan vlaggenhouder naast de deur kost 25 euro, een
vlag voor een vlaggenmast 6 meter kost 40 euro en voor de vlaggenmast van 8 meter zijn de
kosten voor de vlag 60 euro.
Contactpersoon voor de AED bij de brug in het dorp is Henk Jan de Lange.
Als u vragen/opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van
dorpsbelang.
Kommune - November 2018
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“WAS” nieuws
Vorige maand hadden we alweer onze eerste binnen activiteit met Erwin de Vos. Hij kon ons
veel vertellen over het ambulancevervoer in het algemeen. Voor de maand november
hebben we de heer Wouter de Vries uit Grou uitgenodigd.
De heer Wouter de Vries is in het verleden politieagent geweest in Heerenveen.
Hij zal ons kunnen vertellen over de Opsporingsdienst en ook over hoe het werkt bij het
televisieprogramma ‘Opsporing verzocht’, een programma dat u misschien al heel vaak
heeft gezien. Uit zijn rijke verleden zal hij ons verder een goed beeld kunnen geven over hoe
het werkt bij de politie. Wat gebeurt er als melding binnenkomt? En gaat de sirene altijd aan?
We kunnen het allemaal vragen als Wouter bij ons langs komt.
Deze keer is onze bijeenkomst niet op vrijdag maar nu op donderdag en wel op 15 november
a.s. We komen zoals gebruikelijk weer bij elkaar in de Waterlelie en alles begint om 14.00
uur
Graag tot dan!
Namens het bestuur
De secretaris,
Anton Nieuwdam
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Ons team van “meitinkers” biedt advies, hulp en ondersteuning aan bewoners die op een of
meerdere leefgebieden vragen of zorgen hebben waar ze zelf of met hun omgeving niet
meer uitkomen. Denk daarbij aan: werk en inkomen, wonen, zorg en welzijn, jeugd en gezin,
bewoners met schulden, relatieproblemen, verslaving of een lichamelijke beperking.








Hoe kan ik mijn administratie beter bijhouden, zodat ik een overzicht heb van mijn financiële
situatie?
Ik heb een uitkering en moet volgens de nieuwe participatiewet een bijdrage leveren aan de
maatschappij, wat moet ik doen?
Ik wil graag aan het werk, maar weet niet waar ik moet beginnen?
Waar kan ik hulpmiddelen aanvragen of ondersteuning in het huishouden regelen en hoe
weet ik of ik hier recht op heb?
Ik voel me niet zeker in het opvoeden van mijn kind wat kan ik doen?
Ik heb een leuk plan voor mijn dorp, maar heb hulp nodig bij het opstarten.
Ik voel me alleen en zou graag wat meer met anderen willen doen, waar moet ik beginnen?
Dit zijn slechts voorbeelden van vragen die u als bewoner kan hebben. Soms blijkt dat een
“meitinker” u niet verder kan helpen. Deze zal dan samen met u kijken welke specialistische
hulp of ondersteuning er moet komen. Samen met de “meitinker” en de specialist kijkt u naar
wat er moet gebeuren om uw situatie te verbeteren. Bij het vinden van een passende
oplossing werken we actief samen met bewoners, vrijwilligersinitiatieven en andere
professionals. Daarnaast ondersteunen we bewoners, Dorpsbelangen, buurtverenigingen en
andere initiatieven bij het opstarten van projecten en collectieve voorzieningen. Kunnen wij u
ergens mee helpen? Neem dan contact met ons op.
Oedsmawei 18a 9001 ZJ Grou | Telefoonnummer: 0566 625151 | Email:
info@dorpenteam.nl
Kommune - November 2018
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Hallo dorpsgenoten
De 1e Pub Quiz is alweer geweest. Er was een leuke opkomst en
het werd wederom weer gezellig. Even ter verduidelijking: je kan in competitieverband
meedoen maar dat hoeft niet. Als je zo nu en dan komt is natuurlijk ook mogelijk. De
volgende Pub Quiz is zaterdag, 10 november 2018. We hopen op een nog grotere opkomst.
Ook de 1e seniorenmiddag is geweest. Er werden spelletjes gedaan en tussendoor een
vragen quiz. Het was weer erg gezellig. De volgende activiteitenmiddag is donderdag 8
november 2018. Er wordt Bingo gespeeld met weer leuke prijsjes. Ook wordt er tussendoor
weer een vragenquiz gedaan. Hier hopen wij weer op een leuke gezellige opkomst.
Lampionnenfeest. We houden dit jaar de lampionnenoptocht op ZATERDAG 10 november
We willen met de kinderen door het dorp. We beginnen om 17.00 uur bij de Finne. We gaan
het dorp lopend toezingen. Wat een ieder daarna wil doen is vrije keus. DUS KINDEREN wil
je met de OPTOCHT mee? Sluit je aan op zaterdag 10 november bij de Finne om 17.00 uur.
Sinterklaasintocht 10.00 uur Stoombootshaed.
Ook dit jaar worden wij weer verblijd met de komst van Sinterklaas. Hij zal zaterdag 24
november, 10.00 uur arriveren in Warten, op het Stoombootshaed. Sint komt dus echt om
10.00u aan. Hij zal ons weer bezoeken met zijn Pietermannen en natuurlijk met vele
kadootjes. Laten wij hem met zijn allen verwelkomen, zodat het weer een mooi feest zal
worden. Probeer op tijd te komen zodat Sinterklaas niet hoeft te wachten, dit zou niet leuk
zijn op zijn verrassingsfeest. Nadat Sinterklaas op de paardenkar door het dorp heeft
gereden, hebben we een mooi verjaardagsfeest voor Sinterklaas in petto in de kerk. Hierbij
zijn alle kinderen tot en met 12 jaar welkom. Aangezien het steeds voller wordt in de kerk
hebben wij besloten dat de peuters en de groepen 1 en 2 met de ouders naar binnen mogen.
De rest van de groepen mogen uiteraard ook naar binnen maar zonder ouders. Misschien
dat de kinderen alvast kunnen nadenken of ze weer een kunstje, liedje o.i.d. willen doen en
Sinterklaas daarmee willen verrassen. En……. We hebben weer 50 + Sinterklaasbingo
voor de senioren in de waterlelie om 13.30 uur.
KERSTMARKT Dit jaar hebben wij wel een heel mooie locatie gevonden voor het houden
van de kerstmarkt. In samenwerking met het Museum Warten proberen wij een gevarieerde,
muzikale, gezellige kerstmarkt op te zetten op zaterdag 15 december. Voor de jeugd is er
een verhalen verteller uit Warten in het voorhuis van de Greidboerderij. We kunnen
marshmallows smelten bij kampvuur. De locatie wordt tussen het Skuthûs en de
Greidboerderij. U kunt zich opgeven voor een kraam bij renskeswartenactief@hotmail.com
Kosten: 15 euro.
De kerststukjes bloemschikken worden dit jaar gemaakt in het Skuthûs. 14.00
Groetjes van Wartenactief
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVE voor het KERST BLOEMSCHIKKEN, 15 december, 14.00 uur in het Skuthûs.
Ik geef me op voor bloemschikken. Kosten 5.Meenemen, platte schaal, schaar, mesje, groen en mos. Voor de rest wordt gezorgd.
Naam: ….........................................................................
Inleveren bij Tjitske, Nijpaad 10 / Machiel Bouwer, Oosterburen 22.
Opgave KERSTMARKT: renskeswartenactief@hotmail.com. Kosten 15,-
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Soms, samar ynienen, komme der bysûndere dingen op je paad. Al is it wol sa fansels, dat
wat jo bysûnder fine, in oar krekt wer neat seit. Dochs fine wy de besite fan okkerdeis wol sa
spesjaal om dy hjir, yn ús doarpskrante de Kommune te neamen.
Okkerdeis waard it museum belle mei de fraach as it mooglik wie om bûten de iepeningstiden om, mei 4 as 5 minsken in besite te bringen oan it Earmhûs en dan yn it bysûnder oan
de eksposysje oer de Lancaster bommewerper. De dochter fan Flight-Officer N. Mullins woe
der graach efkes hinne. Fansels, dit wie altyd mooglik!
Foarôfgeand oan de besite woe men dan earst graach mei de gasten nei it grêf fan FlightCaptain Peter Joslin en dan te farren lâns de Swellemuorre yn de Neare Saiter. Ofpraat
waard dat wy regelje soene dat se ek te farren koene.
De dei sels wie ien as út in boekje. De sinne skynde út in stielblauwe loft en der stie mar
amper in sigentsje wyn. Koartsein, in prachtige neisimmerdei.
Earst binne se nei it grêf fan Joslin, yn de fierste hoeke fan it gemeentlik begraafplak west.
Neitiid fertelde Gail Mullins-Gibs dat har heit syn hiele libben in grut respekt foar ‘syn captain’
Peter Joslin hân hie. Se fûn it wol wat nuver dat twa grêven, dat fan Joslin mei dêr neist noch
ien, dat fan Sytze en Maaike, sa apart fan de oare grêven leine. Ik fertelde har wa as Sytze
en Maaike wiene, dat elk dy’t by har oankloppe wolkom wie, dat harren frijheid har boppe
alles gong en dat se net heal fan harren plakje ferdreaun wurden woene. De frijheid, dy’t ek
sy heech yn it findel stean hiene. Krektlyk eins as it doel wêr’t de bemanning fan de
Lancaster foar focht, ús frijheid. Flight Captain Joslin en bemanningsleden May (begroeven
te Earnewâld) en Cooper (nea fûn)) moasten dizze striid sels mei de dea bekeapje. En, sa
sei ik, as men dan foar de beide grêven stiet en jins each oer de Alde Feanen gean lit, ropt
dat in gefoel fan frijheid mar ek fan rêst op. En dêr wie se it hielendal mei iens.
Fan’t maitiid wie se ék by de betinkingsseremoanje west, mar nei de besite oan it tsjerkhôf
binne se nochris op de boat ôfsetten nei de Neare Saiter. Se hawwe hjir nó, sûnder drokte
fan pommeranten en foarmlikheden, de Swellehaven besjoen en de betsjutting der achter op
harren ynwurkje litte kinnen.
De middei hie al in moaie knik hân doe’t hja fan boat stapten en ús lytse eksposysje yn it
Earmhûs besjoen hawwe. De film, makke nei oanlieding fan 70 jier befrijing, is – al koe se
lang alles net folgje - mei ynmoed besjoen. Ek it ferhaal fan Sytze’ Maaike is har oan de hân
fan de foto’s nochris ferteld. En ja, it grêf fan Joslin hie sa wier in prachtich plak, sa sei se.
Doe’t se nei in lange, mar moaie middei ôfskied naam, krûpte se my oan. Se sei dat se grut
respekt hie en tankber wie foar de wize wêrop wy, de frijwilligers fan it museum mar ek lju út
it doarp en de skoalbern, it oantinken oan dizze jonge mannen, dy’t foar ús frijheid fochten,
libben holden en dat se sa nea ferjitten wurde soene.
Gail Mullins-Gibs har wurden by it ôfskied wiene – We’ll meet again.
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door Menno J. Wiersma

www.bistedokter.nl

menno@bistedokter.nl

WRAFKE – Afke op fakânsje
Ik hie al in dei fan tefoaren yn ‘e noas dat d’r wat barre soe. Frou wie tassen oan ‘t ynpakken
en narre baas mei alderhanne fragen wat se al as net meinimme moast. Meastentiids andere
hy dat se dat sels betinke koe. Der bedarre allinne iten en boartesguod fan my yn myn eigen
hûnetas; de lytsbazen soene op dy âlde swarte passe. Hiene wy beide lekker it ryk allinne!
Nei de kofje wie it in healoere riden en doe waarden Frou en ik yn ‘e drokte út de auto setten.
Wy rûnen tegearre sigesaagjend yn de kloft omheech en stapten dernei yn in ûnbidich grut
gefaarte. Binnen troffen wy Baas ek wer by in taffeltsje mei banken. D’r wiene folle mear
hûnen mei baaskes mei, faaks mochten wy mekoar efkes besnúfkje. Mei ik wol oer. In protte
minsken hawwe ek niget oan my. Hoech ik net iens myn bêst foar te dwaan. Se fine myn
foksbrúne kleur en pup-útstrieling moai en harkje ferheard dat ik in Labrador bin. Fjirders in
soad bern. En dy wolle my allegearre aaie fansels. Dat lit ik nammers mei nocht gewurde.
Mei it sels wol graach lije. Ik skrok wol efkes doe’t d’r trije kear in lûd kabaal klonk en de flier
begûn te triljen: it gefaarte kaam yn beweging.
Goed oardeloere wiene wy ûnderweis. Doe sette Baas wer ôf en seagen Frou en ik him pas
by de auto wer. Dêrnei wie it mar in kertierke riden nei it simmerhúske ta, tichtby in grut bosk.
Dêr koe’k lekker drave, tjirgje en myn behoeften dwaan. Noch nea safolle dinne-appels en
tûken sjoen om mei te tôgjen! Ik hie ‘t ferskuorrend nei’t sin. En wat hie’k in ferlet fan iten dy
jûns! Mar wat in wurch meitsjende dei. En dit wie noch mar de earste dei...
Dy oare moarns betiid liet Baas my earst yn’t bosk út. Ik wie krekt los en doe kaam d’r in
fjouwerspan glânzjende brúnen strak oan de line foar harren baas út it bosk yn. In
ymponearjend gesicht. Stik foar stik waarden se ek loslitten en mocht ik mei harren yn ‘e
kunde komme. Ik lei mysels daliks op ‘e rêch foar harren del, want jo witte it mar noait... Dat
wie abslút net nedich neffens harren baas. En hy hie gelyk: wat haw ik mei harren boarte!
Baas fernaam oft dit stel Setters ek op jachttraining gie. No nee, dêr wiene se ek fiersten te
moai foar mei harren wielderige hier! It wiene ‘sjo-hûnen’ en neffens dy baas wie d’r sels in
ferneamde wrâldkampioen by. Foar my wie hy dêr net minder om, hear. Sa eptich die hy him
net foar. “Doet u haar even vast?’, frege dy man, doe’t wy werom nei it simmerhúske giene.

Dat wie net nedich. Ik mei graach hûntheie mar bliuw wol by myn eigen baas at dy in oare
kant út giet. Dat fernúvere dy setterbaas suver in bytsje foar in hûntsje fan amper fiif
moanne!
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Nei it moarnsiten giene wy om fytsen út. Ik krige krekt sa’n hûnekarre as thús. No, dat bin ik
ommers wend efter Frou har fyts. Mar dit hobbele nuver. Baas fûn it ek mar swier traapjen;
blykte in bân lek... Mei in nije bân gie it al better. Mar dyselde deis noch prestearde Baas it
wol om dy karre twa kear oer de kop te jaaien! De earste kear sil ik net safolle fan blaffe, om’t
Frou dêr ek in rol yn spile, mar dy twadde kear jage hy gewoan te hurd troch de bocht!
Lokkich bin ik fleksibel en linich. En boppe alles bliuw ik altyd fleurich... Folle leaver hie ik
njonken de fyts rûn, mar dat mei noch net mei myn âldens fan amper in heal jier. Wat dat
oanbelanget binne dy baaskes fan my dan wol wer foarsichtich. Út en troch mocht ik út it
karke. Sa kuieren wy oer it sânstrân lâns in hiel grut wetter dat nuver smakket en wersto
ferskuorrend toarst fan krijst. Mar ik mocht mei in hiele protte nocht los omfleane. Wat dêr
net leit om mei te boartsjen! Wy kamen troch bosken en doarpkes en oerol stoppen wy efkes
en mocht ik wer út dy karre wei. En baas neat oars as plaatsjes sjitte, meast fan my fansels...
Dy jûns wie ik gewoanwei bekôf en sa wurch as in maits. Ik wie bliid dat se myn eigen
hûnekessen meinommen hiene wer’t ik hearlik op koese koe!
Sa hawwe wy in wike lang eltse dei derop út west, mar it like wol folle langer. Ik mocht oerol
mei nei binnen ta as Frou en Baas earne kofje dronken of sa. Ik bin sels mei út iten west.
Dan joech ik my noflik del ûnder de tafel. Koe it dan lykwols net litte om in skeetsje fleane te
litten. Hawar, in puppeskeet is lokkigernôch gjin tongerslach. Dy lêste jûn wie alderaarichst.
Begûn de baas fan dy saak samar te sjongen! En hy song my ta as ‘The most beautiful girl in
the world’. Ik wit yn de goedichheid net wat dat betsjut, mar ik haw de bêste man doe mar
wakker tawispelsturte. Fûn hy moai. En ik? Ik wol noch wolris op fakânsje!

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.
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Puzzel
Voor deze keer zoeken we steeds een woord. Even de zinnen goed lezen en je komt
er zo achter. De zin gewoon luidop voorlezen en dan komt het wel. Graag voor 14
november inleveren bij Roel en Martsje op Hoofdstraat 34.
Voorbeeld: professor die aan tafel eet = profeet. En nu jullie!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

min acht
middel tegen diarree
uitkomst van een rekenkundige kwestie
professor die aan tafel eet
naast bed nummer zeven
oogafwijking bij musici waarbij de ogen gefixeerd blijven op de Bes
auto in het ravijn
per brief ontvangen composities
inenten op een delicate plaats van het lichaam
klein muziekkorps spelend op het dak
klinkende munt
autoritaire kip
mannelijke zanger zonder haargroei
tand in goede staat
string
kok in een vliegtuig
toevoeging aan flauwe soep
heel kleine ster
kleine maaltijd
drukdoende zuster
doosje voor lenzen
lel van oor
vader laat moeder voorgaan
vader van een worm
zoen van een politieagent
professor aan tafel
stel boeven op een rij
Theo vertelde de waarheid niet
werk dat per uur betaald wordt
in het buitenland trouwen

Antwoorden puzzel 8:
Omdat er een klein foutje is geslopen in de inleverdatum, komen er in november twee antwoorden en wordt dan ook de stand
aangepast.
Stand na Puzzel 7:
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

Kommune - November 2018

199
199
190
189
188
133
71
30
28
28
26

25

26

Kommune Warten

Kommune - November 2018

27

28

Kommune Warten

Zaterdag 24 november komt Sinterklaas aan in Warten
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Hij komt om 10.00 uur aan bij het Stoombootshaed.
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November (ook wel: slachtmaand, bloedmaand, nevelmaand)
Bij deze maand horen de volgende weerspreuken:
Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed. Geeft Allerheiligen zonneschijn,
dan zal het spoedig winter zijn.
November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn.
Zwaait de winter al in november zijn staf, zijn rijk zal rap vinden het graf. Als op Sint-Maarten
de ganzen op het ijs staan, zullen ze met Kerstmis door't slijk gaan.
November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en regenvlagen.
Werkzaamheden in de tuin in november
Het gazon in november
Om gele plekken in het gazon te voorkomen haal je regelmatig de gevallen bladeren van het
gras. Naast deze gele plekken voorkom je hiermee ook gladde situaties, natte bladeren
kunnen immers erg glibberig zijn.
Bind hoge grassen bij elkaar. Door storm kunnen deze grassen plat slaan en kapot waaien.
Beplanting in november
Zolang het niet vriest kun je vaste planten blijven planten. Om de tuin een beetje op te
fleuren kun je kleurrijke winterviooltjes in de border of in balkon- en terrasbakken planten.
Ook gekleurde herfstasters en winterjasmijn misstaan de tuin niet! Zet de vorstgevoelige
planten alvast binnen op bijvoorbeeld de zolder of in een schuurtje.
Je kun nog steeds jonge fruitbomen en voorjaarsbollen in de volle grond planten zolang het
niet vriest.
Bescherm de vaste planten door ze af te dekken met bladeren of een laag compost. Naast
het beschermen voor bevriezing bevorder je hiermee ook de groei.
Snoeien in november
Zodra de fruitstruiken in de tuin kaal zijn kun je ze voorzien van een verjongingssnoei.
De appelboom mag worden gesnoeid!
Ook knotwilgen kunnen nu geknot worden.
Zolang het niet vriest kunnen ook heesters en bomen gesnoeid worden.
Let wel op dat veel heesters, zoals bijvoorbeeld de hortensia, juist bescherming hebben aan
de uitgebloeide bloemen en zo minder bevriezingsgevaar lopen.
Meer tuintips voor november
Sluit de buitenkraan af om bevriezing van de leidingen te voorkomen.
Wil je meer vogels in de tuin lokken? Hang dan een nestkastje en bolletjes voer op.
Breng meer sfeer in de tuin door een vrolijke tuinposter aan de schutting of muur op te
hangen.
Kommune - November 2018

31

32

Kommune Warten

Kommune - November 2018

33

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
Contactadres bijv. bij overlijden: Pastoor P.J.J. Stiekema 058-2894090 (even weken) Pastor G.M.H.
Kamsma 06-12804205 (oneven weken)
Beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten, Jan Meinderts 06-53678739
Beheerder 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 en 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)
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