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2 Kommune Warten 
 
 

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, 50e jaargang, nummer 3 
 
Postrekening: Postbank IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant 
Kommune 
 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 15 april 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: 
13 mei 
17 juni 
 

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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Dorpsagenda 
 

3 9.30 Breicafé, zaal geref. kerk 
4 19.45 Jaarvergadering Momento Mori,  de Kok en de Walvis 
4 20.30 Aansluitend aan de jaarverg. Memento Mori vertelt Thomas Bijlsma over 

zijn werk als bode. Niet-leden zijn ook van harte welkom. 
5 19.30 Slajut slaan op het dorpsplein 
5 20.00 Jaarvergadering IJs- en zeilvereniging De Kruiswaters, de Waterlelie 
5 19.30 Maak kennis met tennis! 
6  Rabarber toernooi, Jeu de boules 
10 17.00 Bloemetjesactie door de jeugdsoos, zij komen bij u aan de deur 
10 19.30 Paasfröbelen in de Spartakantine 
10 19.45 Jubileum programma 100 jaar Landelijke vereniging Vrouwen van Nu, 

Us Doarpshûs, Wergea 
14 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, de Kok en de Walvis 
14 14.30 Bingo Wartenactief, It Iepen Stee 
17 18.00 Ophalen oud papier 
22 15.30 Kaas en wijn concert, Hervormde Kerk 
25  Start competitie, Jeu de boules 
27 10.00 Koningsdag, dorpsplein 
28 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, de Kok en de Walvis 
 

Mei 

4 9.00 Himmeldei Museum Warten 
 

Roekenijs 
Geboren: Geert Yde, zoon van Roelof van de Belt en Hinke Boersma, Nijpaed 5-7 
 
Overleden: Wytze Visser, 69 jaar 
 Nanne de Jong, 83 jaar 
 Pietje Berghuis – de Haan, 98 jaar (oud-inwoner van Warten) 

 

 

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. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/a/agenda/animaatjes-agenda-94811.gif&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/agenda/&docid=pyDAtTWkBVNWYM&tbnid=XvHK5DcvHgq8MM:&w=331&h=364&ei=gXSkUoK_HeGO0AWqoYDICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 
 
 

4 Kommune Warten 
 
 

   



 
 
 

Kommune – April 2019 5 
 
 

Ingezonden  

OPROEP van OBS de Finne  
Sinds de nieuwe privacywetgeving is het niet meer mogelijk om het aantal toekomstige leerlingen 
goed in beeld te krijgen. Waar de gemeente voorheen lijsten aanleverde met namen van 
toekomstige 4 jarigen, krijgen we nu een 'getal' voor Warga en Warten tegelijk. 
Om toch een goed beeld te krijgen van de inschrijving vragen wij aan ouders die belangstelling 
hebben voor onze school, een mail te sturen. We kunnen u t.z.t. dan uitnodigen om kennis te 
maken! 
 
Uw bericht kan gestuurd worden naar het mailadres: directie.definne@proloog.nl 
 

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

Jeu de Boules Nieuws 2019 
De winter is voorbij, het nieuwe Jeu de Boules seizoen lokt weer, waar velen van ons naar uitkijken 
vol ongeduld, maar gelukkig in de maand april starten wij weer. Wij hopen met elkaar er een leuk 
seizoen van te maken zonder verplichtingen, het is een gezellig onderonsje voor jong en oud. Het 
afgelopen jaar is een jaar geweest met veel animo, dit resulteerde vaak in de situatie dat de baan in 
drie delen werd op gesplitst, zodat er met 18 mensen tegelijk kon worden gespeeld. Zoals bij de 
kenners bekend wordt er gespeeld op dinsdagmiddag en op donderdagavond . 
 
De toernooi data zijn :  
Rabarber toernooi            6 april 
Competitie                       25 april 
Midzomer toernooi        21  juni 
Wartenster Kampioenschap  7 september 
 
Tuinploeg één start op 1 april, vervolgens iedere eerste maandag van de maand. 
Tuinploeg twee start op 17 april, vervolgens iedere tweede woensdag van de maand. 
 
Veel plezier in het komende jaar,  
Meindert, Rein en Anneke 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Doarp yn it grien 
‘Doarp yn it grien’ is in projekt fan entûsjaste natoerleafhawwers om de ‘biodiversiteit’ en de 
grienbelibbing yn ús doarp te ferheegjen. Wy soene it moai fine om it oansicht fan Warten te 
ferbetterjen mei ferskate beammen, blommen en strûken en wolle dêrmei ek mear romte jaan oan 
ynsekten, bijen en flinters. 
It doel is om hjir in mienskipsprojekt fan te meitsjen dêr’t jong en âld oan mei dwaan kin. Om de 
plannen wat konkreter te meitsjen, hawwe wy kontakt socht mei J.P de Boer fan lânskipsbehear 
Fryslân en hy hat in moaie earste opset makke fan in projektplan. 
We tinke û.o. ek oan in geskikt plak foar in mooglike doarpstún mei permakultuer,  it oanlizzen fan 
‘ommetjes’, it plantsjen fan blombollen en wolle fan Warten in oaze meitsje dêr’t elkenien letterlik de 
fruchten fan plôkje kin. 
Warten as himel op ierde, mei miskien wol in Redbadpad of in Bleate Boarsten- en Bleate 
Boerenpad. Der binne ideeën genôch mar mear ideeën binne fansels altyd wolkom. Wy hoopje dat 
jimme krekt sa entûsjast binne as ús en sille jim op ‘e hichte hâlde fan de fierdere ûntwikkelingen. 
 
De wurkgroep ‘Doarp yn it grien’ bestiet út: Tini Schippers, Froukje Castelein, Berber Bouwmeester, 
Anita Breuker, Henny Hempenius en Hilda Talsma, wêrfan Tini it kontaktpersoan is; 06-10087155 
en dbwarten@gmail.com. 

mailto:directie.definne@proloog.nl
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Mud Masters  
 
Beste dorpsgenoten, 
Wij doen op 18 mei mee aan Mud Masters. Wij gaan naar Mud Masters Airport Weeze in Duitsland. 
De route loopt dwars door een industriële zandafgraving met waterpoelen. Tel daar extreme 
hoogteverschillen, bunkers en hangars bij op en je krijgt echt even het idee dat je in een geweldige 
actiefilm speelt. Wij doen hier aan mee omdat het ons een geweldige ervaring lijkt en een 
gigantische uitdaging. Voor we ons op het parcours wanen zullen we elke dag moeten trainen. Om 
ons avontuur nog spectaculairder te maken, hebben we besloten een sponsoractie op te zetten 
voor Stichting KiKa. Het geld zal gebruikt worden voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Wij 
zoeken nu sponsoren en daar hebben we u bij nodig. De sponsoren zullen een plek op onze shirts 
krijgen. Wij komen in april bij u aan de deur met de vraag of u een bijdrage wilt doen. Wilt u onze 
sponsor zijn of heeft u een vraag neem gerust contact met ons op via mail: 
mudmasterswarten@outlook.com.  
 
Onze groep bestaat uit: 
- Tjalling Boersma 
- Age Heegstra 
- Hilbrand Kramer 
- Ijbelina Tjeerdsma 
- Wycher Bouma 
- Jetze de Boer 
- Jacco Velkers 
- Jelte Poortvliet 
Voor meer informatie kijk op: 
https://www.kika.nl/ en https://mudmasters.nl/ 

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

 
Bootje 
 
Ik ben op zoek naar een nieuwe vriend of vriendin voor mijn bootje. Zij heeft me wel 45 jaar veel 
plezier gegeven, maar moet nu toch afscheid van haar nemen. Wat voor bootje is het? Een 
roeibootje, van hechthout, behoorlijk licht dus, vraagt ieder jaar om een grondige opknapbeurt en 
dan is ze ook weer een heel jaar altijd klaar om met je mee erop uit te gaan. Als je interesse hebt, 
kom langs, kijken en uitproberen bij Huub Liesker, Hoofdstraat 5 in Wartena. Of bel me eerst even, 
058 2552734. 
 
 

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

Rondvaart 20 juni 2019 
 
Beste Wartensters en “oud” Wartensters, 
 
Noteer alvast in de agenda! 
 
Donderdag 20 juni 2019 organiseren wij weer een rondvaart 50+ 
 
Nader informatie volgt in de volgende Kommune 
 
Team Wilewarlje  

mailto:mudmasterswarten@outlook.com
https://www.kika.nl/
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Kaas- en  Wijn concert 

 
PKN kerk (N.H. kerk) Warten. 2e Paasdag 22 april 

 
Op paasmaandag is er om 15.30u een paasconcert met in de pauze wijn en 
kaas.  De concertgever is:  Tjibbe Reitsma (1961). Hij studeerde aan de 
conservatoria te Leeuwarden, Arnhem en Groningen.  
 
Gespeeld worden stukken van Bach, Jan Zwart, Feike Asma, Mendelssohn en 
andere componisten.  Ook is er samenzang van bekende paasliederen op ons 
mooie van Dam – Orgel uit 1874. 

 
Kerk is open vanaf 15.00u  
 
Entree vrij, collecte na afloop 
 
Adres kerk: LC, Hoofdstraat 24, Warten 
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Kerkdiensten 
 
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 
Zondag 7 april   Geen dienst 
Zondag 14 april 9.30 Wergea RK 

kerk 
Palmpasen, G. Kamsma en da 
A. Buizer 

Donderdag 18 april 19.30 Warstiens Witte donderdag, da A. Buizer 
m.m.v. Ynspiraasje 

Vrijdag 19 april 19.30 Warstiens Goede vrijdag, da A. Buizer 
m.m.v. Ynspiraasje 

Zondag 21 april 9.30 Warstiens Pasen, da A. Buizer m.m.v. 
Ynspiraasje 

Maandag 22 april 15.00 Warten Paasmaandag, Kaas & 
Wijnconcert Tjibbe Reitsma 

Zondag 28 april 9.30 Warten da. J. van Doorn 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 
  7 apr.    9.30 uur Dhr. Harry van Wieren 

 14 apr.   9.30 uur Ds. P. Boomsma        

 18 apr. 19.30 uur Ds. P. Boomsma        Witte donderdag HA 

 19 apr. 19.30 uur Ds. P. Boomsma        Goede Vrijdag 

 20 apr. 19.30 uur Ds. P. Boomsma        Stille zaterdag 

 21 apr.   9.30 uur Ds. P. Boomsma   Pasen 

 28 apr.   9.30 uur Ds. K. van Marrum 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN 

Di 2 apr. 19.00 Euch. P. Stiekema 
 Di 9 apr. 19.00 Euch. P. Stiekema 

 
Zo 14 apr. 09.30 Euch. 

G. Kamsma / Ds 
A.Buizer 

Palmpasen  
i.s.m school Wergea 

Di 16 apr. 19.00 Euch. P. Stiekema 
 Vr 19 apr. 15.00 Kruisweg liturgiegroep Goede Vrijdag 

Za 20 apr. 23.00 Euch. team Paaswake 
Di 23 apr. 19.00 vervalt 

  Zo 28 apr. 09.30 Wo.Co P. Vermaat 2e zondag van Pasen 
Di 30 apr. 19.00 Euch. P. Stiekema 
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Dorpsbelangen Warten 

De doelstelling van dorpsbelangen Warten is het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp en 
het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp naar gemeente en provincie.  
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. 
Bij Dorpsbelang gaat men er van uit dat alle Wartensters  lid zijn van de dorpsvereniging. Als u nog 
geen lid bent maar graag lid wil worden kunt u een mailen naar dbwarten@gmail.com of bellen naar 
06-10087155.  

Vergaderingen:                                                                                                                   Eens per 
jaar is er begin maart een algemene ledenvergadering. In de maandelijkse bestuursvergaderingen 
worden alle zaken die Warten aangaan besproken. Deze vergaderingen vinden plaats in de 1e volle 
week van de maand buiten de vakantieperioden. U kunt altijd met vragen of suggesties bij de 
bestuursleden terecht. 

Bestuur:                                                                                                                                             

 Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24 Warten 
 ludwina.castelein@gmail.com, tel:06-23197167  

 Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73 Warten 
lieuwe.kuppens@gmail.com, tel:06-36188912 

 Secretariaat; Tini Schippers, Hoofdstraat 79 Warten 
dbwarten@gmail.com,  tel:06-10087155 

- Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61 Warten  
hjwedelange@hotmail.com, tel: 06-27056662 

- Lid; Jacob Nauta, Midsbuorren 7 Warten 
info@dewartenster.nl, tel: 06-21455832 

- Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1 Warten  
jkoopmans@buiteveld.nl tel: 06-51368886 

- Lid; Martine Groenendal, Midsbuorren  Warten  
- martinegroenendal@hotmail.com, tel: 06-42625540 

 
Op dit moment actueel: 
Wij zijn bezig om contact te zoeken met alle verenigingen e.d in Warten. We willen een 
informatiefolder voor nieuwe inwoners maken, in ieder geval met alle contactgegevens van alle 
verenigingen e.d in Warten. Heb je nog geen A4 met gegevens aangeleverd dan kan dit via de mail 
naar dbwarten@gmail.com. Wij houden ons bezig met de bebording, herinrichting, infrastructuur, 
mogelijkheden woningbouw, bedrijvigheid, website voor Warten, parkeerproblemen, verlichting van 
de NH Kerk aan de buitenkant.    
 
Wartenster of Dorps- vlaggen. 

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.  
  

mailto:dbwarten@gmail.com
mailto:ludwina.castelein@gmail.com
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
tel:06-10087155
mailto:hjwedelange@hotmail.com
mailto:info@dewartenster.nl
mailto:jkoopmans@buiteveld.nl
mailto:martinegroenendal@hotmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
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Jaarverslag Dorpsbelangen Warten 2018 
 
 
Noot van de redactie: in de maart uitgave is per abuis de tweede pagina van het Jaarverslag 
Dorpsbelangen Warten 2018 weggevallen. In deze Kommune is het verslag in zijn geheel nogmaals 
geplaatst, onze excuses aan DB Warten voor het ongemak! 
 
Jaarverslag DB Warten 2018 
 
Vorig jaar maart zijn we met een bijna vernieuwd bestuur van start gegaan.  
De volgende rolverdeling is afgesproken; 
Ludwina Castelein (Voorzitter) 
Lieuwe Kuppens (Penningmeester)  
Jacob Koopmans, Jacob Nauta,  Henk Jan de Lange en Froukje Castelein als leden.     Vanaf mei 
heeft Tini Schipper als secretaresse zitting in het bestuur genomen. 
 
Start 
We zijn gestart met een inventarisatie van punten/zaken die er liggen. Vervolgens zijn een aantal 
speerpunten afgesproken, die verdeeld zijn onder de volgende items; 
Woningbouw/werkgelegenheid, aanzien dorp/herinrichting, verkeer/infrastructuur, recreatie/toerisme 
en welzijn/cultuur.   
We vergaderen 1 x per maand aan de hand van de genoemde speerpunten. Hiervan komt 
maandelijks een verslag in de Kommune.  
 
Woningvoorziening/werkgelegenheid 
Het inwonertal van ons dorp loopt terug doordat er in Warten sprake is van verdunning; een 
combinatie van steeds minder personen per huishouding en meer 2e woningen/vakantiewoningen. 
Door de verdunning zal het steeds lastiger worden de voorzieningen in en voor het dorp op peil te 
houden. Wij zien als een mogelijk antwoord op deze verdunning de bouw van nieuwe woningen, 
passend bij de huidige tijd van duurzaam en gasloos  bouwen. Tevens willen we kijken naar de 
mogelijkheid van wonen met eventueel kleinschalig bedrijvigheid. Om wensen van het dorp te 
kunnen realiseren hebben we zeker de dorpsbewoners nodig. Tevens is er contact gelegd met de 
NHL afdeling ruimtelijke ordening/stedenbouw, om te kijken of een groep studenten dit project kan 
onderzoeken. Daarop volgend staat  op 23 januari is er een bijeenkomst gepland om oa dit met de 
dorpsbewoners te bespreken en te komen tot een breed gedragen plan.  
 
Aanzien dorp/herinrichting 
Wij zijn bezig om te kijken of ons dorp groener kan. Wij gaan hiervoor in overleg met 
Landschapsbeheer Friesland en hebben een aantal dames bereid gevonden om deel te nemen in 
deze groencommissie onder de noemer Doarp yn it grien. 
 
Herstructurering Rounwei. De gemeente heeft de uitvoering gepland voor 2020; hier moeten nog 
plannen voor worden gemaakt.  
 
Er is een plan gemaakt voor nieuwe verlichting in en rondom de Nederlands Hervormde Kerk. 
 
Verkeer/infrastructuur  
Parkeren in het dorp wordt bekeken. Geke Kootstra heeft samen met buurtgenoten het voortouw 
genomen voor een plan parkeren rondom school en de Bleek. Verder zal er in het dorp gekeken 
worden naar parkeermogelijkheden.  
 
De brug in de Oosterburen wordt eind februari/begin maart dit jaar afgemaakt.  
Fietspaden; Grou/Warten; de uitvoering van de 2e fase staat gepland voor 2019/2020. 
Warten/Garijp (Fonejacht) uitvoering staat voorlopig op de planning voor 2020/2021. 
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Welzijn/cultuur  
We hebben de verbinding met een aantal verenigingen gezocht. We willen onderzoeken waar de 
verenigingen mee te maken hebben en wat we voor elkaar kunnen betekenen. De eerst aanzet bij 
een aantal vereniging om te komen tot samenwerking is inmiddels in gang gezet en komt terug op 
de jaarvergadering. 
Om de nieuwe inwoners te kunnen verwelkomen, wordt er een map met inhoud van de 
verschillende verenigingen gemaakt. Dorpsbelang zal actief naar de inwoners om hen welkom te 
heten en info te geven van ons mooie dorp. Op de jaarvergadering zullen we het concept met een 
aantal voorbeeld bladen tonen. 
De voetbalkooi zal worden gerenoveerd.  
Voor een betere communicatie is de website vernieuwd.  
 
Recreatie/toerisme 
Het bruggeld wat we terugkrijgen zal worden besteed aan de bebording in en rondom Warten. 
Binnenkort worden er stroompunten geplaatst op het Stoombootshaed. Later worden er ook nog 
stroompunten geplaatst aan het Nypaed.   
 
Kortom;  
Dorpsbelang Warten heeft een goede en duurzame toekomst van ons prachtige dorp hoog op de 
agenda staan. Op zoek naar verbinding met inwoners, verenigingen en ondernemers om de 
leefbaarheid in stand te houden, zodat een ieder het fijn vindt om in ons dorp te wonen en te 
recreëren.  
 
 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 
 
Bloemetjesactie Jeugdsoos!   
Beste dorpsgenoten,   
Op woensdag 10 april vanaf 17.00 uur kunt u ons weer aan de deur 
verwachten met onze jaarlijkse bloemetjesactie!  
Mede dankzij de bloemetjesactie kunnen wij activiteiten organiseren 
voor de jeugd en de jeugdsoos behouden.  
 
Onze prijzen:  
€3,- per perkje bloemen  
€2,- per zak potgrond  
€10,- per hanging basket  
Onze actie:  3 
perkjes bloemen + 1 zak potgrond voor €10,-   
Draagt u ook bij aan het behouden van de jeugdsoos?  
Graag tot ziens op woensdag 10 april!  
Groeten,   
Bestuur jeugdsoos de Roekeflecht  
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Hallo dorpsgenoten       
 
Even voorstellen!! Michel Hania is ons nieuwe lid van Wartenactief. Hij en zijn vrouw Tieneke 
Clevering wonen sinds oktober op de Hoofdstraat 4 in Warten. Wij zijn zeer blij met ons nieuwe lid. 
We zijn nu weer compleet en zien de samenwerking met jou goed tegemoet. Ook zagen we jullie al 
bij de pubkwis, hoe enthousiast jullie zijn. Welkom Michel. 
 
De Pubkwis is afgerond en het was zeer spannend. Met maar 3 punten verschil in het gehele 
seizoen is niet veel. De wisselbeker is gegaan naar het team ‘’de Simple minds”. Dit waren Boudina 
de Vries, Tjeerd Castelein, FerryPiet Boekema, Nicole de Boer,  Baukje Andringa (invaller). De 2 de 
plaats was voor ‘’ De Smarties’’ Annie, Tineke, Rixt en Eric  en de 3 de plaats voor ‘’de Pastoranten” 
Michel en Tieneke  en gasten. Al met al heel gezellig. We starten weer rond oktober. 
 
5 april: Sla jut slaan.  19.30 u Dorpsplein. 
We gaan een  gezellige avond organiseren voor de  dames en heren.  Jongens  en meisjes.     
Kampioen Sla jut slaan!! Iedereen die denkt dat hij/ zij mee wil doen is welkom op het dorpsplein. 
Onder begeleiding van Arie Nauta  (welbekend van de merke), gaan we kijken wie er Kampioen 
Slajut wordt van de dames en  de heren en  wie de wisselprijs mee naar huis  gaat nemen. De 
opgave is op het dorpsplein en is voor iedereen. Jong en oud.  Dus  kom op vrijdagavond  5 April 
naar het dorpsplein en maak je spieren warm onder het genot van een bakje koffie. Tot dan. 
------------------------------------------------------------- 
10 april: Paasfrobelen  19.30   Sparta kantine. 
Onder leiding van Marloed, gaan we een mooie paaskrans maken. Deze hoef je niet mee te nemen. 
Meenemen; schaartje, buxus en hedra. (niet teveel ). Denk nog even om de opgave in de vorige 
Kommune tot 2 april. 
-------------------------------------------------------------- 
14 april: Bingo  14.30  Iepen Stee 
De laatste keer dit seizoen met grote prijzen. Dus schuif lekker aan. Koffie en thee  in de Iepen 
stee. De laatste spelmiddag hadden we nog een kleine pubkwis  en deze werd gewonnen door 
Griet Hoogstra. 
------------------------------------------------------------- 
27 april Koningsdag:  10.00 Dorpsplein 
Gaan we  een workshop vogelhuisjes timmeren houden onder begeleiding van Machiel en Michel. 
Wil je meedoen dan moet je een hamer meenemen. Voor de rest wordt gezorgd. 
Verder is er gelegenheid tot vrijmarkt  en wie wil een kofferbak sale…..is welkom. 
Dit alles onder het genot van een muziekje en een bakje koffie met cake. 
------------------------------------------------------------- 
Alvast te noteren. 
Lijstlopen vrijdag 10  en zaterdag 11 Mei   
Vrijdag vanaf 17.00 en Zaterdag vanaf 10.00 u  
We komen dit jaar weer langs om een gulle gift op te halen om weer leuke dingen voor het dorp te 
organiseren. Hier hebben we dan het gehele jaar voor.   
Dit jaar kunt U ook betalen met de pin. 
We hopen weer op spectaculaire wijze bij jullie langs te komen. 
------------------------------------------------------------ 
17 mei  vrijdag Vollemaanvolleybal   20.00   
De bedoeling is  opgave per team. Het team bestaat uit 6 spelers. We spelen op de ijsbaan. Het 
team mag uit de buurt, vrienden, dames en / of heren. (Zelf samenstellen) 
Het maakt niet uit hoe. Gezelligheid bovenal. Elk team is welkom. Leeftijd vanaf 12 jaar. 
Hoe het gaat worden blijft nog even een verrassing.  Wij hopen spectaculair. Waar jullie je kunnen 
opgeven staat in de volgende Kommune. Graag ook een scheidsrechter erbij selecteren. Zodat we 
kunnen wisselen. In samenwerking met IJsclub de Harmonie en Sparta 
 
Gr Wartenactief  
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Kommune digitaal 
 
Op de jiergearkomste fan de “Wartenster Actieve Senioren” (WAS) wie Marjan van der Leij, 
redaksjelid fan de Kommune oanwêzich. Sy die ús ferslach oer de Kommune. 
De redaksje woe ús hifkje hoe as wy it fine soene as de Kommune tenei digitaal (allinne op 
kompjûter) komme soe. It wie gâns ferdeliger en foar de redaksje ek folle makliker. 
No dat foel begryplik net yn goede ierde. Hiel wat minsken kinne har noch net mei de kompjoeter 
rêde, as ha net ien. By hiel wat minsken leit de Kommune altyd by de hân om yn te sjen wat er te 
rêden is of om bepaalde adfertinsjes nei te sjen. 
 
Sa’n 50 jier ferlyn wie ik mei noch in stikmennich minsken op de gearkomste fan Doarpsbelang en 
stelden wy foar om in doarpskrante yn’t libben te roppen, lykas de Havensbank fan Wergea.  
Wy krigen dêr gjin steun foar. As wy dat woene, moasten wy it sels mar dwaan, mar doarpsbelang 
die net mei. Ut it publyk kamen ek stimmen dat it hjir wol neat wurde soe. Wy prebearren wat 
adfertearders op te skarreljen, der wie wol in typmasine en der waard in twaddehâns stenselmasine 
oanskaft. De earste stikjes waarden skreaun, wy fregen om in namme yn te leverjen en in tekening 
foar it foarblêd. Ut in pear nammen waard de Kommune keazen en de tekening dêrby mei in dobbe 
mei allegearre ferskate bisten dy’t meiinoar fredich libben, lyk as yn in kommune, ynstjoerd troch 
dûmny Dijkstra. Yn kear yn de moanne waard mei man en macht âld papier ophelle, ek bútenút. 
Boeren krigen eartyds it foer noch yn papieren sekken thús, dat smyt wol aardich wat op. 
De berichtsjes kamen allegear mei de hân skreaun binnen, moasten dus typt wurde, dernei 
waarden sy stensele by ien oan hûs en leine Franke en Vroni de bledsiden op folchwoarder yn 
steapels op in grutte tafel. En dan waard al rûntsje rinnende de Kommune byinoar garre, wernei 
Franke der de nytsjes yn sette. Noch wat neiprate ûnder it genot fan in bakje kofje en it útwikseljen 
fan de lêste nijtsjes, krige elk in steapeltsje mei om te besoargjen. 
 
Wy ha it mei in soad wille jieren sa dien. Spitigernôch binne al hiel wat oprjochters der net mear. 
It giet no sa folle makliker. Hiel wat kopy wurdt al kant en klear oanlevere, moat fansels noch wol 
gearstald wurde, mar dan wurdt it digitaal nei de drukker stjoerd, wer’t it letter wer wei helle wurde 
moat, ferdiele en besoargje. It is mar tsien kear mear, dat is ek al twa kear ynkoart. 
 
Ik wit wol dat eltsenien it tsjintwurdich tige drok hat mar eartiids sieten wy ek net stil. Ik hoopje dat 
wy noch hiel wat jieren de Kommune yn de bus krije, it hat al in hiele histoarje en dêr moat je sunich 
op wêze. As it allinne op de kompjûter te lêzen is,  bin ik bang dat de animo hurd efeterút giet en in 
hiel protte minsken bûten spul set wurde. Hjir binne sa stadichoan al safolle dingen wei fallen yn 
Warten. It blêd sjocht er prachtich út en it bewarblêd dat wy krigen wie hielendal de muoite 
wurdich.Dat jim moatte de skouders der noch mar in skoftsje ûnder sette, wy kinne de Kommune 
nog net misse. 
 
Wip Sytema 
 
Een korte reactie van de redactie van De Kommune. Als redactie & bestuur zijn wij bezig met de 
toekomst, we onderzoeken mogelijkheden om onze dorpskrant te verbeteren en we gaan daarom 
met verschillende lezers in gesprek. Voor uw input en ideëen staan wij open. 
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Tennispraat  
 
Beste tennisvrienden en vriendinnen, beste Wartensters, 
 
Mogen we in de gender neutrale wereld nog wel met deze openingszin 
beginnen? Het zal mij een bal jeuken. Genderneutraal of niet, we gaan 
weer in allerlei samenstellingen de baan op. Met weer een aantal 
nieuwe leden en hopelijk nog wat extra jeugdleden gaan we vast weer 
een fantastisch tennisseizoen tegemoet. 
 
De schaatsen kunnen thans wel weer in het vet, de polsstok kan weer 
naar zijn rustplaats, de eendenkorven zijn van zolder gehaald en dan 
gaat het regenen, stormen en nog meer regenen en stormen. De kieviten waaien van het nest en 
de eenden schommelen in de korven. En dan moeten de gravelbanen in Warten gereed worden 
gemaakt voor het nieuwe jaar. Eind februari hebben we de “toplaag” reeds verwijderd maar nadien 
kwam er heel veel water. Piet zou wel zeggen: ”een buitje, wat motregen, regen afgewisseld met 
dikke buien”. 
 
Half maart zijn de vervolgwerkzaamheden uitgevoerd door diverse leden en vrijwilligers (o.a. 
fitnessleden die hun krachten botvieren op de tennisbanen, maar ook enkele Wartensters die alleen 
maar helpen en nooit tennissen) die T.V. Warten een warm hart toedragen. Op 23 maart hebben 
diverse dames “It Molkhúske” geschrobd en geboend zodat er weer een fris en fruitig gebouw staat. 
Een groot woord van dank aan al deze Wartensters voor hun inzet aan het begin van het nieuwe 
tennisjaar is zeker op zijn plaats. Bij dezen. Dit is de mienskip waar wij de komende jaren verder 
aan willen bouwen. 
 
Laten we met alle leden proberen weer enkele onderlinge toernooien te spelen in 2019. Zeker voor 
de lessers en de tossers zijn dit mooie momenten om met elkaar op de baan de strijd aan te gaan. 
Na afloop dan even lekker nazitten, praten en ouwehoeren onder het genot van een drankje. Ook 
kunnen we dan van de fantastische kookkunsten van enkele leden genieten. Wij kijken er naar uit. 
 
De komende periode zullen, als de leden ons daar in steunen, de gesprekken van T.V. Warten, S.V. 
Sparta fitness en Ijsclub “De Harmonie” verder gaan. Afgelopen maanden hebben we meerdere 
bijeenkomsten gehad waarin we, “rondom het sportveld”, met voornoemde verenigingen de intentie 
hebben uitgesproken om gezamenlijk op te trekken.  
 
We willen de sportvoorzieningen, in de ruimste zin des woords, in stand houden en waar mogelijk 
uitbreiden voor het gehele dorp. We hebben dan minder bestuurders nodig. Wel zijn er meer 
vrijwilligers (van uit alle verenigingen) beschikbaar voor evenementen, wedstrijden en feestjes. Wij 
voorzien een win-win-situatie. Krachten bundelen en samenwerken is de toekomst. In eerste 
instantie zullen bovengenoemde verenigingen (gezien hun ligging rondom het sportveld) trachten 
kennis, en krachten te bundelen. Het is zeker niet uitgesloten dat daar in de loop van de tijd 
meerdere verenigingen bij kunnen aansluiten.  
 
Gerard 
 
 
OPROEP van het bestuur: 
 
Na de zeer succesvolle editie in 2018 gaan we ook in 2019 proberen weer extra leden aan ons 
bestand tot te voegen. De groepen 5,6,7 en 8 van de basisschool zullen ’s middags onder leiding 
van Frans, Menno en Fokje de eerste beginselen van het tennis leren. Vrijdag 12 april vanaf 19.00 
uur is het de beurt aan alle Wartensters van 12 tot 95. 
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Op 12 april is het dus: MAAK KENNIS MET TENNIS  
 
Alleen met een flink aantal nieuwe leden is T.V. Warten ook voor de (nabije) toekomst te behouden. 
Met het kleine ploegje tennissers op dit moment zal dat zeer waarschijnlijk niet lukken. Laat het zo 
ver niet komen. Kun je er niet bij zijn op 12 april maar je hebt wel belangstelling om te tennissen, 
neem dan z.s.m. contact met één van de bestuursleden op of stuur een mail naar 
tvwarten@gmail.com. 
 
Huidige baancommissaris Easge heeft er met zijn vrijwillige assistenten voor gezorgd dat door 
eigen werkzaamheden de baan er ook nu weer pico bello bij ligt. Alleen al daarom:  
 

KOM TENNISSEN bij T.V. WARTEN 
 

Het is een zeer bekend fenomeen in de huidige wereld. We blijven liever in de luie stoel zitten. We 
zitten liever uren per dag naar een beeldscherm te kijken van de computer of de televisie. Ook met 
een I-pad op schoot krijg je niet de gewenste bewegingsactiviteit die wel nodig is.We zien jou graag 
aan de Rounwei bij It Molkhúske!  
 
Oant sjen. 
 
Bestuur T.V. Warten 
Fokje Bouwmeester, Easge Popma, Jan Koopmans en Gerard Bouwmeester. 
 

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

 
Leer van de kruidenvakvrouw  
 
NOARDBURGUM - Kruidenvakvrouw Tjitske Postma geeft in de maand april een aantal bijzondere 
cursus- en workshopdagen. Zo kunnen geïnteresseerden op zaterdag 6 april meedoen met de 
cursusdag ‘Signatuurleer’ en zijn kookliefhebbers op zaterdag 13 april welkom voor de workshop 
‘Lekkers uit de Natuur’.  
Tijdens de cursusdag Signatuurleer leren deelnemers van Tjitske over de uiterlijke kenmerken van 
planten en kruiden en hoe deze kennis kan helpen bij de inzet van kruiden voor mensen. Zo heeft 
een harig kruid bijvoorbeeld een bepaalde werking op de huid en slijmvliezen en heeft ook de kleur 
van een bloem een bepaalde betekenis. Deelname aan deze cursusdag bedraagt €75,-. 
Tijdens de workshop ‘Lekkers uit de Natuur’ gaan deelnemers samen met Tjitske de natuur in om 
eetbare (on)kruiden te verzamelen en hier allerlei lekkers van te maken. Tijdens de workshop 
krijgen deelnemers uitleg over de kruiden, leren zij hoe deze kruiden te herkennen zijn en wordt er 
natuurlijk ook volop geproefd van wat in de natuur gevonden wordt. Deelname aan deze workshop 
bedraagt €30,-. De workshop duurt van 10.30 tot 13.30 uur. 
 
Alle activiteiten vinden plaats 
bij de Krûdwiizer aan het 
Smidspaed 7 in 
Noardburgum. Meer 
informatie of opgeven kan via 
tel. 0511-475763 of  
 
info@krudwiizer.nl of 
www.krudwiizer.nl. 
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Secretariaat: 
Riemke Jorna 
Oer de Barten 7 
9003 MZ Warten 
 
 
Aan de leden, 
 
Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de algemene 
ledenvergadering op vrijdag 5 april 2019. 
 
Aanvang: 20.00 uur in de Waterlelie 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen jaarvergadering 6 april 2018. 
4. Verslag secretaris 
5. Verslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie. 
7. Bestuursverkiezing. Aftredend is Jan Melein, niet herkiesbaar. Nieuw bestuurslid: Ferdi Piet 

Boekema. Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot aanvang van de 
vergadering. 

8. Bespreking verenigingsactiviteiten afgelopen jaar en komend jaar. 
9. Voorstel contributieverhoging van €10 naar €12.50 doorvoeren in 2020.  
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 
 
Tijdens de vergadering wordt nog eenmaal (speciaal op 
verzoek), op gepaste momenten weer de fameuze bingo 
gespeeld om leuke prijzen. 
 
Namens het bestuur, 
Riemke Jorna ( secretaris) 
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Na een winterperiode waarin het eigenlijk geen winter is geweest gaat over een dikke maand het 
museumseizoen voor it Earmhûs en de Oud Friese Greidboerderij weer van start. 
Voor het zover is moet er net als voorgaande jaren, echter nog heel wat werk worden verzet.  
Het is een hele klus om het vele werk met het kleine groepje vaste vrijwilligers te doen.  
Wij willen jullie dan ook, net als voorgaande jaren vragen om, samen met ons de handen uit de 
mouwen te steken op onze jaarlijkse ‘himmeldei’. Veel Wartenster maken graag een ‘kuierke’ over 
het Hellingpaed, net zoals de toeristen die Warten zomers aandoen. Natuurlijk wil je als dorp dan 
dat erf en gebouwen er netjes voor liggen c.q. bij staan. Dus kom helpen want vele handen maken 
immers licht werk. 
 
De ‘himmeldei’ staat gepland zaterdag 4 mei a.s. Wij beginnen om 9.00 uur met koffie en koek in 
het Earmhûs. Intussen worden de werkzaamheden besproken en verdeeld. Nadat iedereen ’s 
morgens flink de handen uit de mouwen heeft gestoken staan rond de middag soep en broodjes 
klaar. 
 
Mochten wij deze dag niet aan alle werkzaamheden toekomen dan wordt er zaterdag 11 mei 
nogmaals ‘himmeldei’ gehouden. Denk je, een hele dag is mij te lang, of heb je ’s middags andere 
verplichtingen? Wanneer je alleen ’s morgens komt helpen, is dit ook dikke prima. Het is wel fijn, 
i.v.m. de catering dat jullie je even aanmelden. Dit kan telefonisch op 058 2552546/2551445, via de 
mail info@museumwarten.nl of d.m.v. een PB op de FB-pagina van Museum Warten.  
 
Wij vinden dat de Oud Friese Greidboerderij voor de toekomst bewaard moet blijven. Maar nu is 
helaas gebleken dat na de restauratie eind jaren ’90, de boerderij dringend aan groot onderhoud toe 
is. Voor het komende voorjaar staat er daarom een flinke reparatie gepland. Het dak van de schuur 
moet aangepakt worden. Wij zijn er super trots op dat dit project, onder toeziend oog van ervaren 
timmerlui en de vaste vrijwilligers samen met Wartenster jeugd zal worden gerealiseerd. Kijk – wie 
de jeugd heeft, heeft de toekomst  
 
Net als langs het water, is er nu ook een authentieke lantaarnpaal geplaatst op de hoek bij  
earmhûs/oude smederij. Gemeente Leeuwarden zal deze lantaarnpalen komend voorjaar, net als in 
Leeuwarden en Grou, van bloembakken voorzien. Deze bloembakken worden vervolgens ook door 
de Gemeente onderhouden.  
 
Als laatste melden wij nog maar weer dat it earmhûs en de boerderij echt dringend om jullie hulp 
verlegen zit. Op dit moment zijn er nog maar twee vrijwilligers die dinsdags werkzaam-heden in en 
rond de gebouwen en aan het erf en boomgaard voor hun rekening nemen.  
Zij doen dan ook echt een dringend beroep op jullie, dat wanneer je in de mogelijkheid bent en een 
paar uurtjes vrij kunt maken, dit ook daadwerkelijk te doen. Kom helpen. Loop anders eerst eens 
binnen in het schuurtje bij de mannen voor een kop koffie en informatie over het één en ander. Het 
zal heel erg worden gewaardeerd! 
 
Zoals hierboven al vermeld staat de ‘himmeldei’ gepland voor 4 mei om 9.00 uur bij it Earmhûs. 
Mocht het nodig zijn om een extra zaterdag dan wordt dit 11 mei a.s. om 9.00 uur. Graag horen wij 
van je i.v.m. de catering of je komt. Heel graag tot dan! 
 
Bestuur en vrijwilligers Museum Warten 
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Wrafke - Moaie dei 
 
Fansels hie‘k al lang yn ‘e noasters dat it net goed gie mei dy ‘âlde Swarte’, Aïcha. Sy siet al yn har 
Fyftjinde (!) libbensjier, mar se wie noch sá geef mei har fjoer fan in rjochtaarde jachthûn. Jawis, 
krebintich troch in fersliten rêch, mar dêr joech Baas har pillen foar. Ferline hjerst hat dyselde Baas 
har noch twaris ûnder it mes hân om frjemde bulten fan har liif fuort te helje en dat hat se geweldich 
goed trochstien. Fan ‘e wike hat se wer mei Frou en Baas nei de bistedokterspraktyk west. Doe’t se 
thús kamen wiene de gesichten fertrietlik. Aïcha wie ek fan’t hynder, mar dat wie se lykwols altyd at 
se nei de praktyk west wie. Ik snúfde de rook fan minsken oan har dy’t ik net rjocht thúsbringe koe, 
mar fernaam oan Frou har praat dat se by dyjinge west wiene der’t Aicha har puppetiid trochbrocht 
hat. Om ôfskie te nimme, koe‘k begripe. Eltse dei dernei giene wy nei in plakje te kuierje wer’t wy 
wolris earder west wiene en op woansdei binne wy sels meienoar nei myn ferneamde 
jachtoefenmasterin yn Harich west. Aïcha moat fan Anjolien alles leard hawwe wat ik no mei safolle 
nocht opdoch. Mar Anjolien beweart ek fan Aïcha in bulte leard te hawwe. Wat wiene dy twa 
seldsum bliid mekoar wer te sjen! Ik haw dy  âlde Swarte noch nea sa út de skroeven sjoen... 
Oandwaanlik! En se hat by eintsjebeslút ek noch twa kear in dummy-ein apperteard. Net te fier 
fuort, hear. De dei dernei moast se dat lykwols ferskuorrend belije. Se wie út ‘e liken, moast hyltyd 
mear koarje, mar woe en koe dochs noch wol lekker ite. Dat skynt se har hiele libben graach dwaan 
mocht te hawwe. Wat dat oanbelanget: in echte Labrador. Kin ik noch wat fan leare, om’t ik noch 
wolris in miel oerslaan wol... 
  

door Menno J. Wiersma  www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl 
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De dagen dernei gie it wer in lyts bytsje better, mar wol waard dy ‘âlde’ hyltiten koartamiger. Se 
doarde somtiden net mear lizze te gean en stie dan mei de sturt tusken de poaten yn har 
helpleazens om har hinne te sjen. De hiele dei troch kamen Baas, Frou en de jonges omste beurten 
har treaste en oanhelje. Ik liet har safolle mooglik mar gewurde, at se it lykwols ferneare koe, slikke 
ik har om ‘e bek. Op dy bewuste sneintemiddei wie it fertriet hast net mear te hurdzje. Mei syn allen 
giene wy nei bûten ta en bedarren we op it stalt by de fiver. Aïcha hime en sette grutte eagen op, 
dochs liet har berêstend dêrhinne dirigearje. Eltsenien socht in plakje om har hinne en sei gjin wurd. 
De sinne skynde folop en yn it fjild efter hûs makken fûgels kabaal as op in moaie maitiidsdei, sa 
ûnwerklik midden yn febrewaris. Baas pakte in foarpoat fan Aïcha, die dêr in bântsje om en knipte 
har hier fuort oan’t op har hûd. Doe pakte hy in spuit mei blau guod deryn en ik seach dat hy dy 
stadichoan leech drukte yn de bloedier fan har poat. Net earder haw ik safolle triennen floeien sjoen 
wylst dy âlde Swarte stadichoan dochs wis belies joech en har kop yn de earmen fan Frou del lei. 
Súntsjeswei siigde har swarte liif ûnderút en stoar it ljocht út har eagen wei. Wat in grut fertriet op 
dizze prachtige dei. In skoft hawwe Frou, Baas en de lytsbazen dêr ferslein by sitten. Doe  seach ik 
Baas twa skeppen ophelje en mocht ik har noch ienris besnuve. Dêrnei moast ik yn ‘e hûs.  
 
Letter op ‘e middei hie‘k om ‘e bliksem wol yn ‘e rekken wêr dy âlde Swarte bedarre wie: efter yn ‘e 
tún by de feart stiene trije grutte reidplommen yn de grûn njonken in bultsje mei houtsnippers dêr 
oerhinne. Ik stuts myn snuffert daliks yn dy snippers en koe wier de rook fan har noch wol in lyts 
bytsje opsnúve. Fierders haw ik dat plak net beruorre, mar Aïcha moat dêr bedobbe wêze. De beide 
grouwe tûken dy’t Baas d’r krúslings op lein hie haw ik al fuorttôge. Dy wiene te moai om net mei te 
boartsje. Ûnderwilens gie de sinne ûnder en kleure de himel rôsread; wat in moaie dei, sa foar de 
dea. 
 
De dagen dêrnei fûn ik it stil yn ‘e hûs. Ik koe út wol fjouwer hûnekuorren kieze om yn te sliepe: twa 
yn ‘e gong en twa yn ‘e húskeamer. Dat fielde nuver. Ik wie suver bliid dat Baas opromming hold. Ik 
mis dy âlde net echt, sy wie ommers altyd sa op harsels. Mar ik haw wol in ferskuorrend protte fan 
Aïcha leard. De hûnetaal noch it measte. Hoe’sto mei in lytse feroaring fan hâlding sjen litte kinst 
hoe‘sto tsjinoer in soartgenoat stiest, sûnder ek mar te bylje of te grommelje. Want dat kin ommers 
altyd noch wol. It is ferdraaide spitich dat safolle hûnen, mar ek guon minsken, dy hûnetaal net by 
machte binne. 
 
© menno@bistedokter.nl 
 
 

 
 
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou,  Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU. Tel. 0566 - 60 14 64 
E-mail:   info@dierenartsgrou.nl      www.dierenartsgrou.nl      en     www.bistedokter.nl  
 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. 
Spreekuur gezelschapsdieren: uitsluitend op afspraak! 
Balie geopend: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
     
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 

 

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

De derde puzzel van 2019. Friese woorden. Wat is de Nederlandse vertaling van deze Friese 
woorden? Graag voor 10 april inleveren bij Roel en Martsje op Hoofdstraat 34. 
 
1. Ark 
2. Bjirk 
3. Bylke 
4. Dize 
5. Donder del doekje 
6. Dwaan 
7. Earrebarre 
8. Fergees 
9. Gauris 
10. Gnyskje 
11. Grutsk 
12. Harkje 
13. Hokker 
14. Hommels 
15. Kaai 
16. Kjittich 
17. Mearke 
18. Nea 
19. Njonken 
20. Nuver 
21. Ponge 
22. Sabeare 
23. Skilje 
24. Sinne 
25. Tôgje 
26. Tútsje 
27. Twirrewyn 
28. Wikel 
29. Wjirm 
30. Wjuk  
 
Stand na puzzel 2: 

 
1. Boele en Rienkje 60 
2. Easge en Anneke 60 
3. Grietje Velink 60 
4. Fam. De Wal  60 
5. Leo en Greetje 60 
6. Geartsje Boersma 60 
7. Annie Hobert  60 
8. De Midsbuorkes 59 
9. Tet Tichelaar  59 
10. Klasina en Femke 30 
11. Familie Pool  30 
12. Familie B Jelsma 30 
 
  

Oplossing puzzel februari: 
 

1. Philip Schippers Osteopathie  
2. Rennie’s Hairstyle  
3. Buiteveld Bouwbedrijf       
4. De Wartenster 
5. Gjin Bijk  
6. Harrie Jelsma 
7. Kok en de Walvis 
8. J. Feenstra       
9. Jachtwerf Anja       
10.   LMB Th. Zwart B.V.     
11.  Administratie en Fiscaal Advies M. Bethlehem     
12.   Jachtcharter Sytze Heegstra  
13.   Kapsalon  
14.   Teije de Boer 
15.   Trudy’s Matras Service     
16.   Elzinga Garijp       
17.   ’t Skûthûs        
18.   Fysiotherapie Smith     
19.   Stichting Jachthaven Wartena           
20.   Yoga en Meditatie in Warten 
21.   Eetcafé de Waterlelie  
22.   Jachtbemiddeling de Jong     
23.   Pas Mestopslagsysteem 
24.   Tjeerdsma   
25.   Bakkerij Boekema 
26.   Vakgarage Van der Zweep     
27.   Elektro Service Nederland        
28.   Heegstra  
29.   Bijlsma Warten 
30.   Stip 
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek 
M.R.F. de Groot , huisarts. R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers 
Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea Tel: 058-2551261  SPOED: keuze 1 
website:www.huisartsenpraktijkwarga.nl 
 
Spreekuur en openingstijden: 
Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 uur – 13.00 uur. 
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur.  
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 17.00, alleen op afspraak.  
Telefonisch terugbelspreekuur dagelijks na 16.00u. Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 uur.  
Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur. 
 
Apotheek: 
Spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd worden in de 
‘Recept-Brievenbus’. Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, de ‘pillenvragen’: apotheeknummer: 
058-212 30 57 (tijdens kantooruren bereikbaar) 
 
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op woensdag tot 
18.00 uur).  

 herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl hierin vermelden: NAW, geboortedatum, naam  en 
dosering herhaalmedicatie, keuze bezorgen of halen.  

 Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

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 

mailto:herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
http://www.huisartsgarijp.nl/
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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: 058-2159100 
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 

Dorpenteam Warten/Wergea: Telefoon: 0566 – 625151 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,  058-2552939 of 06-28922181 
– Iteke de Groot, Tsjerkepaed 4,   058-2551232  
– Aukje de Jong, Midsbuorren 24,   058-2551362  
– Alies Sietsma, Oer de Barten 11,  058-2552124  
– Lieuwe Hempenius, De Mieden 28A,  058-2552797  
– Hennie Hempenius, De Mieden 28A,  058-2552797  
– Klaas Haanstra, De Mieden 28,   058-2551962  
– Piet van der Velde, De Mieden 36,   058-2552874  
– Trudy van Zon, Oer de Barten 13,   058-2551191  
Locaties AED in Warten: 
- bij de brug  
- bij Bijlsma Wartena, Midsbuorren 12, ma t/m vr van 7.00 tot 17.00 uur. (2e buitendeur aan linkerkant 
(personeelsingang), rechtdoor de gang in, aan de rechterkant van de muur). 
- 2x bij de jachthaven 

mailto:scriba@pknwarten.nl
http://www.pknwarten.nl/
http://www.obsdefinne.nl/
mailto:info.definne@proloog.nl
mailto:info@dorpenteam.nl
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