December 2019/ Januari 2020

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)
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres),
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254, Annekehoekstra1957@hotmail.com) 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 10
Postrekening: Postbank IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant
Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 20 januari 2020 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:
17 februari 2020
16 maart 2020
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Dorpsagenda
December
1
4
7
7
11
15
18
18
19
19
20
20
22
24
28
29
31
31
31

16:00
9:30
20:00
14:00
19:45
16:00
17:00
18:00
14:30
18:00
16:00
20:00
16:30
19:00
16:00
13:00
19:00
0:45

Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Breicafé, gereformeerde Kerk
Pubquiz Wartenactief in de Wartenster
Kerststukjes maken in de Kok en de Walvis
Kerst/ winteravond, Us Doarphûs, Wergea, Vrouwen van nu
Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Kerstfeest voor alle vrouwen, Kristlike Frouljusgroep, Gereformeerde Kerk
Ophalen oud papier
50+middagen in ’t Iepen Stee
Lekker ite mei elkoar, Kok en de Walvis/ Wartenactief
Afscheidsreceptie Rudmer Leenstra, Hotel Oostergoo, Grou
Kerstconcert, fanfare de Kriich hervormde Kerk Warten
Broodmaaltijd voor alleenstaanden in de gereformeerde kerk
Krystkuier yn Warten, Heegstra Hoofdstraat 66A
Feestavond tusken Ald en Nij in de Waterlelie
Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Carbidschieten Sportveld
Kindervuurwerkshow, Sportveld
Vuurwerkshow, sportveld

Januari
1
4
5
8
9
16
18
19
22
30

15:00
20:00
16:00
9:30
19:00
14:30
14:30
16:00
19:45
18:00

Nieuwjaarsduik bij de Kok en de Walvis
Pubquiz Wartenactie in de Wartenster
Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Breicafé in de gereformeerde kerk
Voorverkoop kaarten voorstelling “It lid de pastor kâld” Tonielselskip Warten
50+ middagen in ’t Iepen Stee
WK Sjoelen De Kok en de Walvis/ Wartenactief
Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Rituelen en symbolen uit de bijbel, Froukje Wesseling, Gereformeerde kerk
Lekker ite mei elkoar, Kok en de Walvis/ Walvis

Roekenijs
Overleden:

Johannes van den Berg, 90 jaar, Taanpôle 36
Tietje Visser- Inia, 89 jaar, Hoofdstraat 54

Verhuisd:

Boele en Rinkje Postma van de Greiden 7 naar de Mieden 58

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.
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Ingezonden
Lâns dizze wei wolle wy eltsenien tank sizze foar de kaarten, besite, tillefoantsjes en sa dy
wy krige hawwe tidens Symen syn ziekte en nei it ferstjerren fan myn leave man, heit, pake
en âldepake Symen Postma. It hat ús tige goed dien dat der sa folle minsken oan ûs tocht
hawwe.
Froukje
Bêrn en bêrnsbêrn
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Graag wil ik iedereen heel erg bedanken voor alle kaarten, bezoekjes, bloemen, kadootjes
en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.
Het heeft mij erg goed gedaan!
Hartelijke groeten,
Sietske Bouma
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Lans dizze wei wolle wij elts tank sizze foar it omtinken oan us leave mem, skoanmem,
beppe en oerbeppe TIETJE VISSER INIA. It wie geweldig, it hat us tige goed dien
Griet
Hanneke en Jacob
bêrn en bêrnsbêrn
Hjirbij winskje we elts noflike krystdagen en in sun 2020
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wer thús
Nei trije wike yn’t sikenhûs en 11 wike yn Berchhiem west te hawwen, bin ik no wer thús.
Mei de sûnens kin it noch wol wat better, mar dat sil stadichoan wol komme.
Ik wol eltsenien betankje foar alle besykjes, kaarten, kadootsjes en tillefoantsjes
sawol yn’t sikenhûs, Berchhiem as by myn thúskomst. Dat hat my ek nammens Marten, tige
goed dien. Fierder wolle wy eltsenien Goede Krystdagen en in Sûn 2020 tawinskje.
Marten en Wip Sytema
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Gezocht: ervaren, zelfstandige en betrouwbare schoonmaker m/v voor een vakantiehuis voor
tien personen net buiten Warten. Seizoensgebonden, oproepbasis, uren in overleg (circa 2
tot 6), voornamelijk op een maandag, woensdag of vrijdag. Voor inlichtingen kunt u terecht
bij Paulien Boersma 06-11 64 33 75
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Beste dorpsgenoten, is er iemand die op dinsdag en/of woensdag van 8.30
tot 10.00 uur 50+ fit zwemt in Burgum? We kunnen dan misschien wel samen
rijden. Mijn telefoonnummer is 058-2551953, Marijke Tjaberings.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Better let as net! Hjirby wol ik eltsenien noch hertlik tank sizze foar it meilibjen yn hwat fan
foarm dan ek nei myn autoungelok. Fierder eltsenien in Lokkich en Soun 2020 tawinske !
Anna van Dyk, Rounwei 14
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Familie, vrienden, kennissen:
Fijne kerstdagen en een
gezond 2020!
Oane en Maaike

Bestuur en redactie van de Kommune wensen iedereen gezellige
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020.
Daphne, Joke, Anneke, Marjan, Nynke, Tjitske, Sylvie

Kommune – December 2019/ Januari 2020
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
December
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Dinsdag

1 december
8 december
15 december
22 december
24 december

Woensdag
Zondag
Dinsdag

25 december
29 december
31 december

9:30
9:30
19:00
9:30
19:00

Warstiens
Warten
Wergea
Warstiens
Warten

9:30 Warten
19:00 Warten

Ds. J. van Doorn
Ds. A. Buizer
Oecumenische zangdienst R.K. Kerk
Dhr. T. de Jong
Krystkuier: start Hoofdstraat 66A bij
yachtcharter Heegstra
Ds. A. Buizer Kerst m.m.v. Ynspiraasje
GEEN DIENST
Ds. A. Buizer Oudejaarsdienst

Januari
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

5 januari
12 januari
19 januari
26 januari

9:30
9:30
9:30
9:30

Warstiens
Warten
Wergea
Warten

Ds. A. Buizer
Dhr. T. de Jong
Ds. A. Terlouw
Ds. A. Buizer

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
December
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Zondag
Dinsdag

1 december
8 december
15 december
22 december
24 december
25 december
29 december
31 december

9:30
9:30
9:30
9:30
19:00
9:30
9:30
9:30

Ds. J. Kroon, Garyp
Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen
Ds. L. Oost, Wergea
Dhr. Robert Colijn, Leeuwarden
Krystkuier, met Herv. Gem. Wartengahe
Da. N. de Jong- Wiersma, Tzum
Da. Douma- v.d. Molen, Leek
Ds. A. Bouman, Leeuwarden

1 januari
5 januari
12 januari
19 januari
26 januari

10:30
9:30
9:30
9:30
9:30

Kerkenraad, om 10 uur staat de koffie/thee klaar
Ds. J. Mol, Nijegea
Ds. A. Bouma, Leeuwarden
Dhr. R. Colijn, Leeuwarden
Ds. L. Oost, Wergea

Januari
Woensdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

Foar elkenien hiele noflike en Seine Kryst en ek in sûn en lokkich 2020 tawinske!!
Út namme fan de Gerif. tsjerke fan Warten/ Wergea en Warstiens.

10

Kommune Warten

KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN

Dinsdag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Dinsdag
Woensdag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag

3 december
10 december
15 december
15 december
17 december
25 december
29 december

19:00
19:00
9:30
19:00
19:00
9:30
9:30

Euch. B van der Wal
Euch. B van der Wal
Euch. B van der Wal/ L. Minnema
Adventsviering gez. Kerken
Euch. B van der Wal
Team Kerstmis
Euch. B van der Wal

7 januari
12 januari
21 januari
26 januari
26 januari

19:00
9:30
19:00
9:30
19:00

Euch. B. van der Wal
Euch. B. van der Wal/ P. Vermaat
Euch. B. van der Wal
Euch. B. van der Wal
Oec. Viering Bidweek eenheid van de kerken
in de Frissel B. v.d. Wal

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Wedstrijdverslag springwedstrijden (turnen)
De springwedstrijden zijn turnwedstrijden in groepsverband op
verschillende springonderdelen zoals lange mat en trampoline
valmat. Voor UDI deden drie groepen mee aan de voorronde in
Buitenpost (zie foto). Twee groepen hebben deden mee aan de
Friese Kampioenschappen. Alle groepen hebben het erg goed
gedaan! De meiden kunnen trots op zichzelf zijn. De jeugdgroep
heeft op de FK twee keer brons gewonnen; twee keer derde
van Friesland! Wauw, knap meiden! Gefeliciteerd! Op
onderstaande foto staan alle deelnemers van UDI.
Onderste rij: instap (6-8 jaar)
Middelste rij: jeugdgroep (8-11 jaar)
Bovenste rij: junior (11-17 jaar)

Kommune – December 2019/ Januari 2020

11

12

Kommune Warten

Voedselbankactie
Mensen en kinderen sterven van de honger,
dagelijks zie je het op tv,
Mensen oud en mensen jonger,
hoe heeft de wereld er vrede mee?
Kunnen we er iets aan doen
of het enkel maar betreuren?
Erger je je geel en groen
of denk je: Hier zal het niet gebeuren!
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel
een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht
komen door een continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit
jaar, net als voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp
nodig!
Wat kunt u doen?
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om
producten als: macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten
(bieten, wortels, koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder,
enz.
Deze producten kunt u van 9 t/m 28 december inleveren bij: De supermarkt in Wergea,
Fam. van Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de
doopsgezinde kerk in Grou en de gereformeerde kerk te Warten
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door het
geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank Leeuwarden) of door u
aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: info@voedselbankleeuwarden.nl).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met een vriendelijke groet,
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Zondag 15 december 2019
Oecumenische adventsviering
“Open de deur,
Wij verwachten bezoek”
St. Martinuskerk Wergea
Aanvang: 19:00 uur
O.l.v. pastor Lysbeth Minnema, m.m.v. Korps “de Krich” en koor “Ynspiraasje”
Jong en oud van harte welkom!
Na afloop warme drank aangeboden door Jeugdsoos Szdrnzll.

Kommune – December 2019/ Januari 2020
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Krystfeest foar alle froulju fan Warten
Útnoeging: Ek dit jier wolle we wer mei jim it krystfeest fiere foar alle
froulju út Warten en dernei mei elkoar noch in kofje/ breatafel.
Op woansdei 18 dec. om 5 oere middeis yn de kofjeseal fan de Gerif.
tsjerke yn Warten.
Opjaan kin oan’t woansdei 11 dec. by ien fan de froulju hjir ûnderoan.
jim ophelle/ brocht wurde matte, dan ek eefkes
troch jaan oan harren. De ûnkosten binne €5,- .
Fokje Hoekstra
Tiny Otten

At

tel. 058 2552271
tel. 0511 402079

Eltsenien is tige wolkom!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Aan alle alleenstaanden in Warten en omstreken,
Ook dit jaar organiseren wij weer een bijeenkomst voor alleenstaanden uit Warten en
omstreken, om een middag gezellig samen te zijn en een broodmaaltijd te houden.
Dit alles in het teken van het Kerstfeest.
Hierbij nodigen wij u uit om ook aanwezig te zijn op zondag 22 december a.s.
’s middags in het lokaal bij de Geref. kerk te Warten.
Vanaf 16.30 uur staat de koffie/ thee klaar, u bent allen van harte
welkom.
Voor meer inlichtingen of dat u zich wilt opgeven, dan kunt u contact
opnemen met een van onderstaande vrijwilligers. Ook voor vervoer
kan evt. worden gezorgd.
Haye Otten
Geertje Schachtschabel
Tjerk Adema
D. v.d. Kuur
Geke v. Werkhoven
Botina v.d. Hoek

tel: 2553186.
tel. 2552812
tel: 2551940
tel: 2552993
tel: 2552638
tel: 2552453
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KRYSTKUIER YN WARTEN

Wanneer: Dinsdag 24 december
Aanvang: 19.00
Start: bij Heegstra Hoofdstraat 66A
iedereen is van harte welkom
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Soos update
We zijn al weer een tijdje open na een grote verbouwing in de
zomerstop. We hebben nieuwe lampen geplaatst, het complete bar dak
van binnen en buiten gerenoveerd. Ook zijn in het Iepen stee nieuwe
kozijnen geplaatst.
Bestuurswijziging:
Het bestuur bestaat op dit moment uit: Boudina de Vries, Neeltje Kalsbeek, Trudy Hoekstra,
Anja de Jong, Femke de Jong, Hilbrand Kramer, Hylke Talsma, Jacco Velkers, Iris van de
Veen, Jackolien Jelsma, Jetze de Boer, Jornt Reitsma en Sipke de Jong
IN het bestuur: Trudy Hoekstra en Jornt Reitsma
UIT het bestuur (Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage!) : Mieke Posthumus, Denise
Pander, Ronald Kok, Ewoud van de Berg
Terugblikken afgelopen evenementen:
We hebben de focus dit jaar meer bij de jeugd gelegd, dit omdat er veel vraag naar was
vanuit de jeugd. Met de jeugd bedoelen we groep 7 & 8 en klas 1 & 2
28 juni - Bowlen met de jeugd
We zijn met de jeugd (groep 7&8) vertrokken richting de Grote keizer waar ze 2 uur lang
mochten bowlen op 2 banen met een patatje en snackje op het einde. Er is zeer fanatiek
gebowld.
1 september - Waterskiën voor de jeugd in samenwerking met de Kruiswaters
Op 1 september zijn we wezen waterskiën in Sneek als jeugdactiviteit, wat elk jaar wordt
georganiseerd door de jeugdsoos en de kruiswaters. Om 10:00 gingen we verzamelen op
stoombootshaad vanuit hier gingen we met een aantal auto’s naar Sneek. We hadden de
waterskibaan voor een uur gehuurd, je had keuze uit wat je ging doen wakeboarden of
waterskiën. Nadat we klaar waren met waterskiën/ wakeboarden kregen we daar nog patat
met wat lekkers erbij. Kortom het was een geslaagde ochtend voor jong en oud.
28 september – Openingsweekend
26 oktober – Oktoberfest

Komende activiteiten:
29 november – Jeugdavond (groep 7&8 en klas 1&2)
30 november – Klaas Kalsbeek hitparade CD presentatie
€5,- per CD, let op OP=OP
13 december – Jeugdavond in kerstgala thema (groep 7&8 en klas 1&2)
14 december – Kerstgala
1 januari – Nieuwjaarsduik met aansluitend borrel in de soos
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KERSTPUZZEL-WANDELTOCHT
Deze is dit jaar op de volgende wijze:
De eerste foto is in deze Kommune afgedrukt.
U loopt naar de plek die u op de foto ziet. Op deze plek hangt ergens voor een raam een
nieuwe foto.
Deze foto verwijst naar de volgende plek en zo verder.
U mag gerust even bij de mensen op het erf komen, dit is afgesproken.
Bij de laatste plek aangekomen, weet u precies wat u moet doen.
Wij willen graag per foto (in de juiste volgorde van foto’s! ) weten wat de straatnaam is en
welk huisnummer erbij hoort. Ook willen we graag de juiste zin van jullie weten.
Vanaf 6 december zullen de foto’s voor de ramen komen te hangen.
Hier de 1e foto.
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Tennispraat
Beste Wartensters,
We zouden op 11 oktober onze slotavond organiseren.
Door enorme regenval en slechte vooruitzichten hadden
we besloten om toch maar een week uit te stellen. De
hamburgers en kippetjes voor de bbq gingen bij Jan in de
vriezer en maar hopen op beter weer op de 18e. Nou dat was dus eerst absoluut niet zo. Alle
zestien deelnemers zaten al lang en breed in de kantine toen er een enorme hoosbui kwam
overdrijven. Zou het dan vandaag weer in het water vallen? Nee toch! Gerard nam contact
op met Wiebren en opeens was het droog……. Maar ja dan is de baan nog lang niet
bespeelbaar. Menno, Jan, Jelle S., Frans en Gerard begonnen met het verdrijven van de
waterplassen. En zowaar, met een flinke vertraging konden we eindelijk los. Gelukkig is het
daarna droog gebleven en werden er leuke partijtjes gespeeld. In twee poules werden er
eerst twee partijen gemengd gespeeld en de derde partij was een herendubbel en een
“damesdubbel”. Aan het eind speelden de beste heer en dame uit de ene poule tegen de
beste heer en dame uit de andere poule. Deze partij begon voor Frans en Froukje te lijken
op een walk-over: binnen de kortste keren was het 3-0. Maar Marten Sjoerd en Lisette
kregen opeens de guit te pakken en bogen de achterstand binnen de speeltijd om in een
nipte overwinning.
Na de prijsuitreiking met volksliederen, toespraken en bedankspeeches konden we los met
de BBQ. De bakpan van Easge, de perfect gemarineerde kippenspies van Jan den Blijker en
de kookkunsten van Frans Reitse Spanninga zorgden tezamen met de broodjes hamburger
speciaal er voor dat de maagjes weer gevuld konden worden. Gelukkig hadden we voor de
“roppige” Jelle S. genoeg ingeslagen. Na deze lekkernijen en wat sapjes sloten we de
deuren net in de vroege ochtend.
Fijn was het dat de heaters van Menno en Fokje de kantine lekker op temperatuur hielden.
Dank daarvoor. Uiteindelijk waren we het er allemaal over eens dat we vaker een toernooitje
zouden moeten houden. We hebben in ieder geval de intentie om dat in 2020 waar te gaan
maken.
Op dit moment hebben de eerste nieuwe leden voor 2020 zich reeds gemeld. Kom jij ook??
KOM (WEER) TENNISSEN bij T.V. WARTEN.
Wil je volgend jaar ook (weer) tennissen? Kom de komende weken gratis
proeven aan de sfeer op woensdagavond. We hopen dat we nog een flink
aantal keren de baan op kunnen met droog weer en dan nog het liefst met
een aangenaam temperatuurtje.
We zien jou graag aan de Rounwei bij It Molkhúske!
Alle leden, tennisleraren, sponsoren en zij die T.V. Warten een warm hart toedragen,
wensen wij een fijne Sinterklaas, goede Kerstdagen en een gezond, gezegend en gelukkig
2020 toe.
Oant sjen.
Bestuur T.V. Warten

Fokje Bouwmeester, Nynke Verduyn, Easge Popma, Jan Koopmans en Gerard
Bouwmeester.
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Meidieling fan ‘Doarp yn it grien’,
Op 31 oktober hawwe de bern fan groep 3 en 4 fan OBS de Finne in ferskaat oan blombollen
plante lâns de Rounwei, tsjin yachtcharter Heegstra oer. Geart Draaistra fan de gemeente
Ljouwert hat earst in koarte útlis oer bollen en knollen jûn yn ‘e klasse en dêrnei binne de
bern hân yn hân nei de Rounwei ta rûn .
Dêr hie Geart, tegearre mei syn kollega Koop Bakker, alles al klearsetten. Stekken lâns de
dyk, grutte sekken mei in pear tûzen blombollen en de grûn wie ek al tared sadat de bollen
der fuortendaliks yn koene. It perseel wie ferdield yn ferskate fakken en sadwaande hiene de
bern harren eigen stikje om de bollen yn te ferdielen.
It wie in hearlike hjerstdei, dus perfekt waar foar dit putsje. De sinne skynde en de bern
hawwe goed harren bêst dien. Wy hoopje dan ek dat der takom jier prachtige blommen
boppe de grûn ferskine yn ‘e maaitiid, dêr’t we allegear fan genietsje kinne!
Werom op skoalle hawwe de bern allegear in pûdsje blombollen krigen en wy wolle de
gemeente Ljouwert hertlik betankje dat se dizze aksje mooglik makke hat.
Hertlike groetnis,
‘Doarp yn it grien’.

.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
60+ verwenmiddag
Zaterdagmiddag 16 november heeft Marijke v,d, Lei, samen met haar team voor een
geweldige middag gezorgd. Het was echt verwennen. Er was de mogelijkheid om je mooi te
laten maken bij de kapper, te genieten van een gezichtsbehandeling, het laten lakken van je
nagels en te genieten van een heerlijke hoofd- en voetmassage.
Ook de inwendige mens werd flink verwend. Koffie en thee, met een heerlijke plak cake,
advocaatje met slagroom en frisdrank, pepernoten en chocoladelettertjes. Tussen de
behandelingen door was er tijd voor de bingo, waar mooie prijzen te verdienen waren. Ook
kon er gesjoeld worden waarbij de nummers 1,2 en 3 een prijs kregen. Ik denk dat ik wel
namens alle deelneemsters kan zeggen allemaal hartstikke bedankt voor deze grandioze
middag.
Natuurlijk ook een bedankt aan alle sponsoren van dit evenement.
Fijne feestdagen,
Marijke Tjaberings
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Frouljuskoar Eigenwiis

Afgelopen zaterdag 1 november 2019 heeft frouljuskoar Eigenwiis haar 10-jarig jubileum
gevierd met een High Tea in de Pleats in Burgum. Er werd door Alie Wartena een toost
uitgebracht met bijna het voltallige koor. Wat hebben wij genoten van de thee, koffie en al het
lekkers. Het was geweldig!!
Het koor is op 20 oktober 2009 opgericht door Alie Wartena en Tini Schippers. Toenmalige
dirigent was Leo Meppelder en de muzikale begeleiding werd verzorgd door Jacob Nauta en
Nel de Jong. Na vijf jaar nam Marijke Adema het muzikale stokje over als dirigent. Sindsdien
worden we muzikaal begeleidt door Wopke Yedema op keyboard en Hilbrand Adema op
gitaar. Wij zingen liedjes van André Hazes jr. , Rob de Nijs, Creedence Clearwater Revival,
Beach Boyes en van George Ezra.
Heb je ook zin om ons koor te versterken kom dan gerust eens langs. Je bent van harte
welkom!
Wij oefenen elke dinsdag in de oneven weken van 20.00 tot 22.00 uur in de zaal van de
gereformeerde kerk, Meagere Weide 1 in Warten. Voor meer informatie zie onze website
http://www.frouljuskoareigenwiis.nl/. of bel met Geertje Conradi 06-57591409.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Uitnodiging
De Raad van Kerken Warten-Wergea-Warstiens nodigt u in de gebedsweek in januari 2020
uit voor:
Een korte gebedsdienst op zondag 26 januari 2020
Om 19.30 uur in De Frissel in Wergea
Vanaf 19.00 uur inloop met koffie en thee
Thema: ” Buitengewoon”
Met medewerkers van de vier kerken
Iedereen is van harte welkom!
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Wat is it hjir moai net ……
Wat is hjir dan sa moai yn Warten?
No net de ferhalen dy’t wij opfange oer drugs en sa.
Ek net as in buorman jo hielendal ynbout.
En ek net as op ien en deselde jûn twa pubkwissen holden wurde.
Want dêr ha jo allinne mar lêst fan.
Nee, we hawwe it oer de natoer om ús hûs hinne.
Tsjongejonge wat in ferskaat oan bistjes. Dat we tochten: we skriuwe ris op wa as d’r sa al
delkomme bij ús op de Midsbuorren.
Dan sit de riger op it hinnehok te sjen nei de fisken yn de fiver (d’r bijkomme slagget net
mear mei it net oer de fiver). De blaustirns hat al in pear fiskjes oppikt foardat it net oer de
fiver wie. De eintsjes, markols, reidhintsjes en sa no en dan in ielgoes fine it machtig om op it
hiem om te strúnen.
Mar ek bisten dy’t we leaver net op it hiem hawwe, komme del: de stienmarter (skyt graach
yn it grint), in jong harmke (hermelijn) stie samar bij de rúten omheech nei binnen te sjen en
de rotten frette de bôle op dy’t eins foar de fûgeltsjes wie. De oerlêst fan de mûzen is
ôfgriselik dit jier. Bij de sleatswâl del is it ien grut gongenstelsel.
Mar it ferskaat oan fûgeltsjes dêr wurde wij
meastentiids hiel bliid fan: ôfrûne moanne wie d’r
samar in bûnte spjocht op besite en dy komt eins eltse
dei wol efkes om ‘e hoeke sjen. De koolmeeskes en de
pimpelmeeskes binne mei de readboarstjes, de
mosken en sa no en dan wat protters altyd drok
dwaande op it hiem. It tûmke (winterkoninkje) is faaks
wol te hearen mar lit him/har mar sa no en dan sjen.
Fansels komt it Boumantsje (wipsturt) ek sa no en dan
del. De dowen en de eksters witte harren plakje op it
hiem.

Lokkich fleane de dikke rovers allinne mar oer: de mûzebiters komme (noch) net op it hiem.
De wikel besiket wolris in mosk út de hage te pakken mar wij hawwe noch net sjoen dat dat
slagge is.
En dan huppelt d’r op in krease jûn samar in hazze op it hiem om. Wat moast do hjir no wer.
Hup it lân mar wer yn; dêr is dyn plak.
Ek bysûnder is de ûle dy’t alle dagen tsjin it skimerjen delkomt en op in fûgelhokje him/har ff
deljout. Mar de ûle mei ek graach op de hoeke fan it hinnehok as yn de finsterbank op de
earste ferdjipping it hiem oersjen. Pak do ús mûzen mar lekker……
We wiene ferbjustere doe’t we in snoek fan sa’n 50 sintimeter yn it sleatsje foar hûs seagen.
Is dat no in noflik plakje om as snoek yn te libjen?
Sa as jim lêze kinne in ferskaat oan bistjes en dat fine wij no moai.
Gerard en Berber
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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. Als u
nog geen lid bent maar graag lid wil worden kunt u een mailen naar dbwarten@gmail.com,
het automatisch incassoformulier uit de informatiemap invullen 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. U kunt altijd met
vragen of suggesties bij de bestuursleden terecht. De eerstvolgende vergadering is
woensdag 4 december.
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
 Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61
 Lid; Jacob Nauta, Midsbuorren 7
 Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1
 Lid; Martine Groenendal, Midsbuorren
Op dit moment actueel:
Voor alle nieuwe inwoners is er een informatiemap met flyers van de verenigingen. Bent u
een nieuwe inwoner van Warten maar heeft u nog geen map ontvangen wilt u het ons dan
laten weten. Wij houden de informatiemap graag actueel. Wijzigt er iets bv bestuursleden,
telefoonnummers oid dan ontvangen wij graag een nieuwe flyer.
In de herfstvakantie is de nieuwe voetbalkooi geplaatst. Hiervoor moest er een boom wijken,
er zal nog een nieuwe boom geplant worden. Op donderdagmiddag 31 oktober hebben de
leerlingen van groep 3 en 4 van basisschool de Finne samen met twee medewerkers van
de gemeente Leeuwarden geplant bij het begin van Warten ter hoogte van het fietspad naar
Wergea.
Wij houden ons bezig met de bebording, herinrichting, infrastructuur, mogelijkheden
woningbouw, bedrijvigheid, website voor Warten, parkeerproblemen, voetbalkooi, Warten yn
’t grien, 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.
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Vogelwacht Idaarderadeel Noord

Beste vogelliefhebbers in Wergea, Warten, Warstiens en Eagum,
Vanuit de werkgroep roofvogels van de BFVW wil men graag het
aantal roestplekken (slaapplaatsen) van de ransuil weten. Dit gebeurt
meestal door vrijwilligers die het aantal uilen per roestplaats tellen. Ransuilen, te herkennen
aan de karakteristieke oorpluimen boven op zijn hoofd en oranje ogen, rusten in de winter
vaak in groepen. Dit wordt roesten genoemd en gebeurt meestal in wintergroene struiken en
bomen, maar ook in loofbomen en struiken die nu geen blad hebben. De uilen zijn
doorgaans niet schuw en vaak goed zichtbaar. Sommige slaapplaatsen zijn overdag te
tellen, maar uilen die in dichte bomen slapen moeten ´s avonds tijdens het uitvliegen geteld
worden. Probeer de uilen bij het tellen zo min mogelijk te storen. Er wordt van september tot
april geteld. De hoogste aantallen worden meestal in december en januari aangetroffen.
Kent u een plek met roestende ransuilen, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.
Vermeld hierbij de locatie, periode en het maximale aantal uilen dat gezien is.
De tellingen kunnen doorgegeven worden aan:
Voor Wergea, Warstiens en Eagum.
Tonny Biesterbosch: tel.nr. : 06-44864203 en 058-2551876
e-mail: a.biesterbosch@hetnet.nl
Voor Warten,
Fokke de Jong: tel.nr. : 058-2552273
: e-mail: dejongfokke@gmail.nl
Met vr. gr.
Vogelwacht Idaarderadeel Noord.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
“Handen hebben wij om te geven van onze eigen overvloed!”

Beste dorpsgenoten en dat heeft u gedaan!
Op zondagmorgen 1 november jl. zat ik met een lekker bakkie mijn eigen geschreven stukje
even door te lezen in de Kommune welke ging over het inzamelen van winterkleding voor “
Zending over Grenzen ”. Op dat zelfde moment kwam er een appje op de mobiel binnen
daarin werd vermeld dat er drie vuilniszakken met winter kleding bij de achterdeur stond.
Toeval ???? of ……….
De dagen die daar op volgden leverden steeds meer zakken op.
Véle jassen, echte ouderwetse wollen dekens, zelfgebreide sjaals en zo ging het maar door.
Heel erg bedankt voor uw inbreng!
Namens de Evangelisatie en Zending commissie “Efeze”
Gereformeerde kerk- Warten.
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Korfbal terug in Warten!
Sinds september is het voor kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool weer
mogelijk om te leren korfballen in Warten. Korfbal is een leuke veelzijdige sport
waarin balgevoel, inzicht, reactievermogen en conditie verbeterd worden. Tevens is het één
van de weinige sporten waarin door jongens en meisjes samen gespeeld wordt.
Op dit moment zijn er al een aantal Wartenster kinderen die meedoen aan deze
korfbaltrainingen, maar we kunnen nog wel een aantal sportieve kinderen gebruiken.
Interesse? Kom dan geheel vrijblijvend drie keer meetrainen bij KV Mid-Fryslân/Jansma Burdaard.
De trainingen zijn op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur in de Wartenster gymzaal.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sjieuwke Span
telefoonnummer 06-38388383.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hallo dorpsgenoten,
Het jaar is alweer bijna ten einde en dat betekent veel gezellige
activiteiten door Warten Actief!
De Pubquiz in de Wartenster was wederom een gezellige en geslaagde avond met weer een
nieuwe winnaar, team Peterselie! De voorlopige top 3 na de eerste twee avonden is als
volgt:
1. biermusketiers
70 punten
2. de kâlde kant
69,5 punten
3. de wârme kant
64,5 punten
De volgende Pubquiz is op zaterdag 7 december, aanvang: 20.00 uur. Je kan hier ook
zonder competitieverband aan deelnemen. Je bent van harte welkom!
De seniorenmiddag is op 19 december. Dit wordt een bingomiddag en start 14:30 uur. Deze
valt op dezelfde dag als de 2e editie van “Samen Eten/ Lekker Ite” (i.v.m. de kerstdagen.),
dus schuif lekker aan! “Samen Eten/ Lekker Ite” begint om 18.00 uur bij de Kok en de
Walvis: kosten zijn: € 7,50 incl. 1 e consumptie. Opgave is bij de Kok en de Walvis: 0582551344.
Op zaterdag 7 december om 14.00 uur gaan we weer gezellig kerststukjes maken in de Kok
en de Walvis. Wat u zelf mee moet nemen is: een knipschaar, wat groen: coniferen e.d. U
kunt zich opgeven d.m.v. onderstaande strook of telefonisch via Machiel: 0651863248 of
Tjitske: 0620404413.
Kosten 5,- euro
We hopen jullie allemaal te zien op deze activiteiten.
Groetjes van Wartenactief
Michel, Tjitske, Machiel en Kunne

Hierbij geef ik mij/ons op voor het kerststukje maken op 7 December
Aantal personen……..
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De Kok & de Walvis…. Nieuws november, december en januari!
Dan is het “opeens” alweer november! En als u deze Kommune leest bijna weer
december. Dat betekent niet alleen donkere en gure, maar ook spannende, dagen.
Sint en zijn Pieten zijn gearriveerd en het is al bijna de verjaardag van Sinterklaas.
Kinderen van Warten mogen daarom hun schoen zetten voor de kachel bij De Kok &
de Walvis. Zondag 1 december vanaf 15:00 kunnen jullie je schoen weer ophalen (vanaf
15:00 uur). Wij zijn benieuwd wat de Sint en zijn Pieten in jullie schoen doen, jullie ook?
“Lekker ite mei elkoar”. Gezellig met elkaar eten en nazitten. Elke laatste donderdag
van de maand kunt u bij De Kok & de Walvis een heerlijke maaltijd nuttigen, incl. 1ste
kop koffie of thee, voor € 7,50 p.p.
Wij organiseren deze avonden in samenwerking met WartenactieF. Tijdens en na de
maaltijd is er ruimte voor gezelligheid. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk en
u kunt reserveren bij De Kok & de Walvis.
Ivm de Kerstdagen is de datum in december vastgesteld op donderdag 19
december!
Kerstmis. Zaterdag 7 december organiseert WartenactieF “kerststukjes maken” bij De
Kok & de Walvis (zie agenda WartenactieF). Het wordt weer een gezellige middag
creatief bezig zijn en dan met een mooi resultaat naar huis en nagenieten.
De eerste aanvragen voor reserveringen met de Kerstdagen komen al binnen, daarom
bij deze: wij zijn eerste Kerstdag geopend. Mocht u willen reserveren wacht u dan niet te
lang dit om teleurstelling te voorkomen.
We gaan met grote stappen door de tijd. Nog een datum om in uw agenda te noteren en
dan zitten we zelfs al in het nieuwe jaar! Zaterdag 18 januari 2020 kunt u de
“sjoelbakken van weleer” weer eens uitproberen. In samenwerking met WartenactieF
organiseren we weer eens “de WK Sjoelen”……. wie worden de beste sjoelers 2020 van
Warten?
Om 14:30 uur gaan we van start en de prijsuitreiking zal rond 18:00 uur zijn. Mocht u
dan nog zin hebben om een hapje te eten kunt u genieten van onze speciale “sjoelaanbieding”.
Kortom een gezellige middag in de lange januari maand!
Graag tot ziens,
Team De Kok & de Walvis.
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Beste dorpsgenoten,
Jaarlijks toneel in de Bidler
Spelers, regisseur en bestuur zijn druk in de weer om op vrijdag 7 en
zaterdag 8 februari 2020 twee avonden vermaak te realiseren. In de Bidler zal het
toneelstuk “It lit de pastoar kâld” ten tonele gebracht worden. Op beide avonden zal er een
verloting plaatsvinden waarbij mooie prijzen te winnen zijn, welke door onze sponsoren ter
beschikking zijn gesteld. Op zaterdagavond kunt u aansluitend ook nog genieten van live
muziek!
Voor beide avonden rekenen wij op een goed gevulde zaal. Om uzelf van een plekje te
verzekeren kunt u in de voorverkoop kaarten bemachtigen. Op donderdagavond 9 januari
tussen 19:00 en 21:00 kunt u in De Kok en de Walvis terecht voor het reserveren of
aanschaffen van uw toegangsbewijs. Leden en niet leden kunnen ook via de mail of per
telefoon kaarten bestellen voor één of beide avonden.
Alle betrokkenen bij het toneel staan te popelen om u twee geslaagde avonden te bezorgen.
Dus koop of reserveer die kaarten! Dan zien wij u graag op 7 en/of 8 februari.
Nog geen lid van de toneelvereniging? Voor €10,- per persoon of voor €25,- per gezin kunt u
al lid worden. Dus bel, mail of kom langs in De Kok en de Walvis op 9 januari en word lid!
Namens het bestuur Toanielselskip Warten
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Waterlelie nieuws
De Waterlelie stopt met de Pubquiz ivm te weinig deelname. Helaas dat het zo heeft moeten
lopen. Wij willen nog wel even melden dat op 4 April de laatste pubquiz avond gehouden zou
worden met als afsluiter live muziek. Deze avond gaat gewoon door en wel met een Hitbingo
met na afloop live muziek met zanger Peter (misschien nog wel bekend van kleintje matinee
van de merke).
Op 28 December houden wij een feestavond tusken Ald en Nij met zanger Tjitze welke al
menig piratenfeest heeft plat gespeeld. Maar deze zanger kan ook heel goed uit de voeten
met het top 40 werk.Dus ik zou zeggen kom gezellig even langs om even over de Kerst na te
borrelen en mentaal voor te bereiden op Ald en Nij.
Ook in de wintermaanden wordt er gebiljart in de Lelie, dit is om de 14 dagen op
donderdagavond. Hier is nog ruimte voor enkele deelnemers.
En ook om de 14 dagen en wel op vrijdagavond wordt er gedart in de achterzaal. Dus kom
ook hier een keer langs om je voor te bereiden op de darttoernooien die nog in de planning
staan. Datum volgt in de volgende Kommune.
Dus mensen kom gezellig een keertje langs!
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De goede dennenboom
In het dennenbos liep een man met een bijl en drie kleine kindertjes. De grote
dennenbomen trokken zich van het viertal niet veel aan want zij wisten dat zij geen
kwaad konden. De kleine dennenboompjes sidderden van angst als de man met de
bijl dichterbij kwam. Ze trachten er allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien.
Al snel viel het oog van de kinderen op een prachtig boompje dat nog volop stond te
pronken. "Deze hier is de mooiste!" riepen ze. Het was het domste boompje van het ganse
dennenbos. Het kende het verschil nog niet tussen de lente en de winter en het begreep dan
ook niet waarom al de andere boompjes zich zo lelijk maakten.
Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde in zijn handen en hief de bijl hoog in de
lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles zag, kreeg zo'n medelijden met het domme
boompje, dat hij zijn afhangende takken omhoog stak. Hij trok zoveel sap naar zijn kruin, dat
zijn naalden glansden en fonkelden als kristal. Nu wuifde hij sierlijk met zijn takken om de
aandacht van de kinderen op zich te vestigen. "Halt, vader, eigenlijk zouden wij liever deze
hier willen."
"Zoals jullie wensen," zei vader en de bijl hakte diep in de voet van de moedige boom. De
drie kinderen namen hem onder de arm en lachend stapten ze weer naar huis. De boom
schreeuwde het uit van pijn, maar de mensen luisteren niet goed genoeg om de boom te
horen huilen.
Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, overdekt met slingerende lichtjes,
slingers en bollen. Helemaal bovenaan stak een zilveren bol met een lange punt. Er waren al
rare vogels boven op zijn kop komen zitten, maar zoiets, nee. Beneden aan zijn voeten stond
een stalletje en hij zag hoe de kinderen er allemaal gipsfiguurtjes inzetten met overal kleine
schaapjes er om heen. "Zie mij hier nu staan," mopperde de boom, "ik ben blij dat de andere
bomen mij niet zien, met al die belachelijke rommel aan mijn lijf."
Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag maakten de kinderen weer een drukte van
belang om en rond het stalletje. "Wel verdraaid," dacht hij. "Nu komen er nog drie beeldjes
bij, waarvoor dient dat toch allemaal."
De dennenboom had al veel van zijn groene glans verloren en wanneer de kinderen eventjes
aan zijn takken kwamen, voelde hij de dennennaaldjes overal langs zich heen naar beneden
vallen. De dag daarna werd hij van al zijn versieringen ontdaan en al de gipsen mannetjes
werden in een papiertje gerold en in een doos gelegd.
"Het is afgelopen," zuchtte de boom. "Mij wacht de open haard, het is allemaal voor niets
geweest." Nu werd er ook een klein ventje in een strooien bakje uit het stalletje genomen en
voor ook hij in het papiertje ging, knipoogde hij naar de boom en zei: "Ik weet wat je gedaan
hebt en dat zal ik nooit vergeten."
(Een verhaal van Urbanus over de belevenissen van een dennenboom)
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De parallel
Ik was aangenaam verrast toen ik het verhaal van Ethan Lindenberger las. Deze student uit
Ohio in de VS liet zich op zijn 18e verjaardag inenten tegen bof, mazelen en rode hond. Dit
tegen de uitdrukkelijke wil van zijn ouders die hem om principiële redenen als kind deze
reguliere vaccinatie had onthouden omdat ze ervan overtuigd waren dat dit tot autisme en
hersenschade kan leiden. Ethan neemt het zijn ouders niet kwalijk, ‘want zij zijn misleid door
bronnen die desinformatie verspreiden’.
De stap van deze student was zo opzienbarend, dat hij in de Amerikaanse Senaat werd
uitgenodigd zijn verhaal te doen. Op zijn middelbare school werd tijdens een project duidelijk
wat het belang is van betrouwbare informatievoorziening. ‘Bronnen die desinformatie
verspreiden zouden de primaire zorg van het Amerikaanse publiek moeten zijn’, zo stelde
Ethan tijdens de hoorzitting over vaccinaties van de Senaat, waar hij als getuige optrad. De
wetenschappelijke onderzoeken en voorlichting van het Amerikaanse equivalent van het
RIVM worden op de sociale media volledig ondergesneeuwd door berichten van de
‘antivaxxers’ die ongefundeerde theorieën het internet op slingeren. Het valt ook om de
drommel niet mee om betrouwbare informatie te onderkennen in een land waarvan zelfs de
huidige president volgens The Washington Post gemiddeld 15 leugens per dag de wereld in
bonjourt en beweringen die hem niet zinnen zelf steevast afdoet als zou het ‘nepnieuws’
betreffen. Feit is dat mazelen in 2000 uit de VS verdreven was, maar daar tegenwoordig
weer steeds vaker de kop opsteekt. Ook in Nederland heerst bezorgdheid omdat steeds
minder ouders hun kinderen laten vaccineren. En parallel daaraan zien we eenzelfde
fenomeen bij onze huisdieren!
In 1796 was het de Britse arts Edward Jenner die het principe van het vaccineren ontdekte.
Hij merkte op dat melkmeisjes die met ‘onschuldige’ koepokken in aanraking waren geweest,
niet vatbaar waren voor de veel ‘boosaardiger’ mensenpokken. Door experimenteren maakte
hij het eerst bekende vaccin. Vacca is latijn voor koe, vaccinia betekent koepokken, en zo
ontstond de benaming voor een nieuwe methode om tegen ziekte te beschermen.
Wereldwijd is mazelen een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte, vooral in
ontwikkelingslanden. Deze uiterst besmettelijke ziekte kent in de Westerse wereld een milder
verloop, maar veroorzaakt desondanks toch 10-20% complicaties en incidenteel een
hersenaandoening met soms de dood tot gevolg. Rode Hond verloopt vaak wat milder, maar
kan tijdens de zwangerschap voor ernstige complicaties zorgen. Dat werd ons Koninklijk
Huis zelfs niet bespaard getuige Prinses Christina. Met een goedkoop, doch uiterst effectief
vaccin zijn beide ziektes vrijwel uit Nederland verdwenen, al woedt er zo nu en dan een
kleine epidemie in bepaalde geloofsgemeenschappen. Als 95% of meer van de bevolking
wordt gevaccineerd, geeft dat bij de resterende bevolkingsgroep groepsimmuniteit. Als de
grote groep goed beschermd is, is er gewoon minder kans dat een besmettelijk agens rond
kan gaan. Het zogenaamde kudde-effect.
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Over kuddes gesproken, bij veehouders is het heel gebruikelijk om veeziektes uit te roeien
door middel van vaccinatie. Landelijke aanpak is wel aan te bevelen, want als de buurman
niet meedoet is het lastig om een ziekte uit te bannen.
Bij honden en katten is er geen landelijke geleide vaccinatie campagne. Een ieder laat zijn of
haar huisdier op eigen initiatief wel of juist niet enten. Ongeveer 60% van de honden wordt
gevaccineerd; bij katten is dat nog veel lager: minder dan een kwart. Dat geeft absoluut geen
goede groepsimmuniteit. We zien dan ook geregeld doorbraken van katten- en niesziekte.
Hondenziekte zien we nauwelijks meer, het afgelopen voorjaar dook het vlak over de Duitse
grens nog wel op. Ziekte van Weil komt daarentegen juist weer vaker voor dan voorheen. En
juist tegen deze ziekte moet je een hond jaarlijks enten om deze goed te beschermen.
De tegenargumenten van de ‘antivaxxers’ snijden vaak geen hout. Niet gehinderd door enige
medische achtergrond worden pertinent onjuiste stellingen over Facebook gedeeld en soms
worden onderzoeken van wetenschappers zelfs uit hun verband getrokken. Het meest
schrijnend is het bericht over een nieuw vaccin dat ‘honderden dode honden’ tot gevolg had.
Heeft een vaccin dan nooit bijwerkingen? Een enkele keer wel, maar dan vaak slechts mild
en kortdurend. En in geen verhouding tot de schade die een ziekte kan aanrichten. Zie daar
de parallel met het betoog van Ethan Lindenberger. “Mijn moeder is niet kwaadaardig, maar
ze werd misleid. Ze houdt van haar kinderen en ze was vooral bezorgd.” Natuurlijk houdt ook
elk baasje van zijn geliefde huisdier en wil slechts het beste voor hem of haar. Maar luister
dan alsjeblieft naar mensen die het kunnen weten. ‘Die bistedokter preekt voor eigen
parochie en laat zich leiden door de maffia van de farmaceutische industrie.’ Wie mij kent,
die weet wel beter. Ik heb het al eens eerder geschreven: die jaarlijkse spuit voor ’n prikkie,
is de beste verzekering voor jouw dier!

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.
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Afscheid Rudmer Leenstra, Fysio- en Manueeltherapeut
Na ruim 45 jaar als Fysiotherapeut en Manueel Therapeut werkzaam te zijn geweest, draagt
Rudmer Leenstra de praktijk te Grou volledig over aan zijn collega Arjan van Huizen.
Na een aantal jaren in dienstverband te hebben gewerkt in Ulrum en Harkstede (Groningen)
heeft hij zijn praktijk van 1977-2007 uitgevoerd in Wergea en van 1978 tot heden in Grou. In
die tijd hebben meer dan 5000 mensen één of meerdere keren een beroep op hem gedaan.
Aangezien zoveel mensen zijn pad gekruist hebben, als patiënt, als vriend, als kennis of op
welke manier dan ook, wil hij dit toch niet geheel ongezien voorbij laten gaan. Die 41 jaar
met zoveel verhalen, zoveel gebeurtenissen, ups en downs. Een mooie, intensieve en
bewogen periode die nu wordt afgesloten. En dat doet hij graag samen met u middels een
afscheidsreceptie.
Afscheidsreceptie vrijdag 20 december van 16 – 18 uur in Hotel Oostergoo te Grou.
Onder het genot van een hapje en een drankje zou hij graag met u willen proosten op alle
verhalen die hij samen met u heeft mogen maken en beleven. Alle handen die hij geschud
heeft en naar hij hoopt de vele levens die hij positief heeft mogen raken.
En denkt hij dan in een gat te vallen ? Nee, een eerste grote wens is nog eens een winterreis
te maken door Lapland. En verder is er nog zoveel te beleven in dit leven aan “gewone”
dingen. Ook blijft hij voorlopig beschikbaar voor een second opinion, een advies of
behandeling voor wie niet slaagt in het normale circuit. Deze kosten zijn echter niet
declarabel meer bij de zorgverzekeraar. Zijn telefoonnummer is dan 06-15947108.

Kommune – December 2019/ Januari 2020

43

44

Kommune Warten

Puzzel
Alweer de laatste puzzel van deze competitie. Ja, en hoe kan het ook anders, aanpassen bij
de tijd van het jaar. Jullie zien bij de eerste 15 vragen zinnen uit Sinterklaas en Zwarte Piet
liedjes en bij de volgende 15 zinnen uit Kerstliedjes. Er is steeds een woord weggelaten.
Willen wij van jullie weten welk woord. Graag voor 20 januari 2020 inleveren bij Roel en
Martsje op Hoofdstraat 34.
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.

Daar stopt hij ….. van zin
Een klompje, twee klompjes, drie ….. klompjes
Hier in ……. zelfs waait de wind
Prachtig ……. lacht ons tegen
Rij er mee naar …………….
Met zijn paardje voor zijn …….
‘k hoor je …… , maar ik zie je niet
Tiralalali, ……….
Als je …….. ligt te dromen
Mijn …… klopt zo blij
Daar …… hij blij van zin
Twee …………… in een net
Hoe ………… de wimpels al heen en weer
We zullen …….. als muizen
O wat ………. zal ’t zijn te spelen
Zij hadden hun ………….. geteld
Er is een Kindeke geboren in ……..
Mensen van het ……………..
Wij ……………. achterin de slee, en opa zit voorop.
Laat de ……………. Horen
Vrede was er overal, ……….. dieren kwamen
Herders op den ……., hoorden een nieuw lied
't Wonder komt …………. zachtjes aan
aan een wereld, …….. in schuld
Ik heb je …….. in 't bos zien staan
En ……… meer misschien
Het Kind door God …………..
Tikketol, ………, gelukkig nieuwe jaar
Vertrouwend op een …………
Zingen van het kindje ……….. en klein

Antwoorden van de puzzel van november

Stand na puzzel 9

1 Kras
2 schoot
3 mast
4 dan
5 tas
6 tol
7 morgen
8 waar
9 psalter
10 snip

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

11 stok
12 broek
13 kant
14 schoft
15 laken
16 muis
17 post
18 granaat
19 knor
20 gemeen

21 vlerk
22 afslag
23 wel
24 staar
25 krent
26 palm
27 eer
28 run
29 kloek
30 schat
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258
254
253
251
175
151
121
90
89
30
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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, SPOED: KEUZE 1
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)
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
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Fysiotherapie Smith, Wergea en Garijp, tel: 058-2551885 / 0511-521802
Osteopathie Philip Schippers D.O., tel: 06-1411 2182
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: 058-255 28 74
Gereformeerde kerk Warten, Wergea en Warstiens
Scriba: Botina v/d Hoek-van der Meulen tel. 06-1108 2856
e-mail: scriba@pknwarten.nl. Website: www.pknwarten.nl
Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten
Contactadres bijv. bij overlijden: Pastoor B. van der Wal 058-2894090 (even weken) Pastor G.M.H.
Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).
Beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten: Jan Meinderts 06-5367 8739
Beheerder RK kerkhof: Adrie Hobert tel: 058-255 1582
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. 058-811 9880, 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.
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. Niels Nieuborg, met ondersteuning van dhr. Jan Vullings. telefoon: 0900-8844
Begrafenisvereniging “Memento Mori”
Bode: Mv. A. Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-10330337
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: havenkantoor (voorin de haven) en Schepenkring makelaar (achterin de haven)
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