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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 die anoniem wordt aangeleverd wordt niet geplaatst. Kwetsende en/of 
discriminerende uitlatingen worden niet geplaatst. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te corrigeren, 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, 51e jaargang, nummer 1 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 17 februari 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: 
16 maart 
20 april 
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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1 20.00 Pub Quiz in de Wartenster 
2 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis 
5 9.30 Breicafé in de geref. kerk 
12 19.45 Vrouwen van nu: Tjitske Postma over thee en kruiden in Us Doarpshûs te 

Wergea 
12 19.15 Filmavond in de Frissel te Wergea 
16 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis 
19 18.00 Ophalen oud papier 
19 19.45 Jaarfeest Kristlike Frouljusgroep, geref. kerk 
19 20.00 Filmavond Warten, de Kok en de Walvis 
20 14.30 Seniorenmiddag WartenActief 
20 20.00 Jaarvergadering Vogelwacht Idaarderadeel Noord, de Waterlelie 
27 18.00 Lekker ite mei elkoar, de Kok en de Walvis 
29 20.00 Schrikkelconcert van De Kriich, De Bidler, Wergea 
 

Maart: 

1 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis 
   

 
Geboren: Jelmer Minnema, zoon van Tysje en Gerrit, broertje van Denise 
 
 Maes Moezelaar, zoon van Stefan en Rianne, broertje van Sophia 
 
Ingevlogen: Hans, Karin van Kalsbeek met zoon Ruben vanuit Assendelft naar 

Oer de Barten 18 
 
 Fleur de Vries van Bakkeveen naar de Greiden 7 
 
 Lodewijk Albada van Dokkum naar Rounwei 8 
 
Verhuisd: Henk, Geuralda, Thirza en Regina Terpstra van Oer de Barten 22 

naar Hoofdstraat 32 
 
 Tim en Maaike Rea met Lucas en James van de Meagere Weide 

naar Leechlân 26 
 
Uitgevlogen: Hein, Lisette, Oeltsje en Ylza Popma van De Mieden 13 naar 

Burgum 
 
 Boele en Sjoukje van der Werff van Midsbuorren naar Drachten 

(per 14 februari) 
 
Overleden: Feikje Cuperus Mulder, 87 jaar, Burgemeester Waldastraat 2 
 
 Oud inwoner Durkje Popma Mulder, 91 jaar 

Dorpsagenda 

Roekenijs 
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In minskelibben en mear noch gie troch ús hannen en herinnering.  
 
Fan bertekaartsje oant brommerjas mei –learzens, lidmaatskippen, stimpelkaarten. Fan 
riderijen medaljes. Safolle Alvestêdetochten, fiif kear safolle âlde kranten, boeken. 
Generaasjes oan redens, slipe en goed yn ’t fet. De ridersklean, kreas opteard, klear om op 
kâlde moarn oer Headams Kampen noch ien kear wer fuort te streekjen. Dochs, neist 
efterdoar mids blêden bleau sûnt wiken de biezem dêr ’t er syn paad altyd mei fage en tsjin it 
behang line ferslein de biljertkeu.  
  
Mar op in neidei yn jannewaris stiene dêr tsjin winterske blauwe loft lange wite streken. 
 
Jimme omtinken nei it ferstjerren fan ús heit en pake, Johannes v.d. Berg, hat ús goed dien. 
Mei dêrtroch kinne wy op in waarm ôfskie weromsjen. Betanke. 
Sytze en Anna, Halbe en Elly, Epke en Betty, bern en bernsbern. 

 

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

Verloren 
 
Ik ben 15 januari jl. woensdagmiddag mijn gouden halskettinkje verloren met hangertje (rood 
steentje). Het was een aandenken.  
 
Heeft iemand iets gehoord of gevonden? Ik zou heel blij zijn als iemand dit heeft gevonden. 
Dan graag reactie bij Froukje Postma Faber, Hoofdstraat 57 9003 LE Warten. Tel. 058-
2552272. Bij voorbaat dank. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Is er in Warten behoefte aan hulp bij kleine klusjes? 
 
Nederland vergrijst, zo ook de inwoners van ons mooie dorp Warten. Ik weet niet of de 
meeste mensen net zo onhandig zijn als ik bijvoorbeeld m.b.t. het ophangen van ingelijste 
foto's. Waarschijnlijk niet. Gelukkig maar! Meer voorbeelden zijn: het vervangen van een 
buitenlamp, het sneeuwvrij maken van het paadje naar de voordeur, het uitlaten van je hond 
bij afwezigheid of kortdurende ziekte. 
 
Mijn bedoeling is om te peilen of het nodig is om een dergelijk netwerk op te zetten om 
VRAGERS en AANBIEDERS met elkaar in contact te brengen. 
 
Voor informatie tel. 058 2552286, Anne Marie van Spall. 
  

Ingezonden 
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Brân 
 
Brân by ús yn  de nacht fan freed op sneon 21 dec. 2019. It wie nachts healwei twaen doe’t 
wy fan bêd ôf reage waarden want d’r wie brân achter hûs. Wy sjen en yndie ‘t hiele hok stie 
yn ljochte lôge.De skrik sloech ús om it hert. Panyk. Lokkich stie de wyn goed en al gau 
kamen d’r plysjes en efkes letter de brânwachten fan Grou en Ljouwert. It grutte hok brânde 
ôf en de oanbou tsjin de garaazje foar de helte. Hoe de brân ûntstean is witte wy net. 
 
Mar wat binne wy bliid en o sa tankber dat buert-en doarpsbewenners ‘t fjoer sjoen hawwe 
en doe direkt 112 skille hawwe.Tige tank. Ek foar dyjingen dy mei in soad muoite ús fan ‘t 
bêd ôf kriigen hawwe en de brânwachten foar ‘t blusse fan de brân tige tank. 
 
Hendrikus en Thecla de Jong 
 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Nieuws huisartsenpraktijk Garijp 
Huisartsenpraktijk Garijp is vanwege vakantie 
gesloten van:  
Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari  
en van  
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei  
 

Dokter Wiersema uit Eastermar neemt waar tel: 0512-471221. Wilt u eraan denken tijdig de 
herhaalmedicatie te bestellen (apotheek in vakantie ook gesloten)? 
 

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

Grote Clubactie Loterij | TV Warten 
 
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2019 is bekend.  Via de tennisvereniging 
Warten zijn ca. 350 loten verkocht. Dit heeft onze vereniging Euro 840,00 opgeleverd. Dank 
hiervoor.   
 

Kijk op clubactie.nl of je een prijs hebt gewonnen.  
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Bedankt 
 
Graag wil ik iedereen heel erg bedanken voor alle kaarten, bezoekjes, bloemen, telefoontjes 
tijdens mijn verblijf in het MCL en Berchiem en bij thuiskomst. Het heeft mij goed gedaan. 
 
Zus Vaartjes 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Kennismaken 
 
Sinds 1 oktober woon ik in jullie mooie dorp. Met een aantal dorpsgenoten heb ik al 
kennisgemaakt en anderen zijn altijd welkom om een praatje te maken. Ik ben docent en 
geef Nederlandse taal aan buitenlanders (NT2). In m’n vrije tijd hou ik van sport: voetbal, 
schaatsen, volleybal en tennis. Van oorsprong kom ik uit Dokkum. 
 
Lodewijk Albada 
Rounwei 8 
  

Ingezonden 
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Verhuizen 
Wij willen via deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie jaren die wij in 
Warten hebben gewoond. 
 
We hebben ons hier heel erg thuis gevoeld. Maar nu is de tijd gekomen dat wij gaan 
verhuizen naar Drachten. Wij maken ook meteen van de gelegenheid gebruik alle 
contributies en abonnementen per direct op te zeggen. 
 
Ons nieuwe adres vanaf 14 februari 2020 is: 
 
Van Knobelsdorffplein 112 
9203 DH Drachten 
 
Hartelijke groeten van Boele en Sjoukje van der Werff 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Overlijdensbericht 
 

Mijn blinde neef Nanne Jonker is op 5 
januari overleden.  
 
Hij is opgegroeid in Warten en hij is de 
laatste van de 3 Nannes. Alle 3 
vernoemd naar onze Pake Nanne de 
Jong.  
 
Nanne was een zoon van Harm Jonker 
en Reintje Jonker- de Jong.  
 
Janke Vollema -de Jong. 
dochter van Jan-Nannes. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Zoals u ziet heeft de Kommune een nieuwe voorkant. Het is een nieuw jaar en naast de 
nieuwe voorkant nog wat nieuwigheden in deze Kommune. 
 
Op bladzijde 3 doet Arnold Bouwmeester een mededeling bij de puzzel. De redactie is het 
eens met zijn standpunt. Zo nu en dan een puzzel en geen ladderstand en prijzen meer. Dus 
vanaf 2020 geen ladderstand meer, maar nog wel leuk puzzelen. Er hoeft niks meer 
ingeleverd! 
 
Op blz. 42 vindt u een overzicht van alle verenigingen in Warten. 
 
De Kommune bestaat dit jaar 50 jaar en binnenkort zullen wij hier aandacht aan besteden. 
Wij wensen u weer veel leesplezier en hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage. 
 

Hartelijke groet,  

Redactie Kommune: 

Anneke, Marjan, Nynke, Sylvie en Tjitske 

  

Ingezonden 
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In 1928 komt de jonge Surinamer Waldemar in Nederland studeren.  Hij gaat in Den Haag op 
kamers wonen bij Rika, die gescheiden is gaan wonen van haar strenggelovige man Willem 
nadat ze ontdekt heeft dat hij vreemd gaat met de huishoudster Jans.  Waldemar en Rika 
worden verliefd. De tegenstellingen zouden bijna niet groter kunnen zijn: Waldemar zwart, 
Rika wit, 17 jaar leeftijdsverschil en bovendien is Rika al moeder van vier kinderen. Maar ze 
houden van elkaar en dan… blijkt Rika zwanger te zijn. Rika en Waldemar kiezen voor 
elkaar ondanks de hoge prijs die ze daarvoor moeten betalen. Ze krijgen een zoon, Waldy, 
hun eigen Sonny Boy. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en wagen Waldemar en Rika 
hun leven om onderduikers te redden. Dat gaat echter niet zonder ingrijpende 
consequenties...een aangrijpende verhaal waarin haar buitenechtelijke relatie, huidskleur, 
geloof en oorlog hun leven beheersen. 
 

             Waar:      De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     
Wanneer:     Woensdag, 12 februari  2020 

             Inloop:                19.15 uur staat de koffie/thee klaar                         
             Aanvang film:     19.45 uur                                                                                          
 
 

                  Iedereen is welkom en de toegang is gratis ! 
               Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met wat  

te drinken en te knabbelen. 

 

        Deze activiteit wordt georganiseerd door de  

         Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter. 
 

  

www.wartengahe.nl 

SONNY 
BOY 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 

 
 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 
  
  

2 febr 
9 febr 

16 febr 
23 febr 

 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

Warten 

Warten 

Wergea  
Warten 

Gereformeerde kerk  ds.  de  Jong  - Wiersma. 
ds. A .Buizer 
GEMEENTE OCHTEND ds. A .Buizer 
dhr. T. de Jong 

 
 

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

 

 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

 
 Zondag 
 Zondag 
 Zondag 

 Zondag 
  

2 febr 
9 febr 

16 febr 
23 febr 

 
 

9.30 
9.30 
9.30 

9.30 

 

 Ds. N. de Jong- Wiersma  
Ds. A. van Harten -Tip  
Tsjitske Bloem     
Ds. J. Huitema  
Voorbereid. H.A. 

Sneek 
Smilde 

Hijum 

Drachten 

      
 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

 
di. 
zo. 
di. 
zo. 

4 feb. 
9 feb. 

18 feb. 
23 feb. 

19.00 

9.30 

19.00 

9.30 

Martinuskerk 
Martinuskerk 
Martinuskerk 

Martinuskerk 

B.van der Wal 
B.van der Wal 
B. van der Wal 
B. van der Wal 

Euch. 
Euch. 
Euch. 
Euch. 

  

Kerkdiensten 

 



12 Kommune Warten 

  



Kommune – Februari 2020 13 

Hallo dorpsgenoten 
 
Als eerste wensen wij iedereen graag nog een fijn en gezond 2020 en wij hopen ook komend 
jaar er wederom een geslaagd, gezellig en actief jaar van te maken! 
 
Nu nog even een korte terugblik: op 7 December 2019 zijn er weer kerststukjes gemaakt in 
de Kok en de Walvis. Dit is mede mogelijk gemaakt door Gerda van Bloemtique te 
Zuiderburen, Leeuwarden. Onze dank daarvoor. 
 
De edities van ‘Lekker Ite’ in de Kok en de Walvis worden enthousiast bezocht! Er wordt 
lekker gegeten en gezellig gekletst met Wartensters onder elkaar. Op elke laatste donderdag 
van de maand kunt u hierheen, dus binnenkort weer op 27 februari (aanvang 18.00 uur). 
Graag opgeven via De Kok en de Walvis als je met ons mee wilt eten. 
 
De seniorenmiddagen, bingo en spel, worden ook goed bezocht. De volgende datum hiervan 
is donderdag 20 februari om 14.30 uur. 
 
De volgende Pub Quiz zal zijn op zaterdag 1 februari om 20.00 uur in De Wartenster. 
Ondertussen hebben we vier van de zes quizzen achter de rug en afgelopen keer deden er 
maar liefst 11 teams mee!  
 
Dit is de spannende tussenstand: 
Team peterselie  150          Daltons   44 
De wârme kant  147,5 Spirit  40 
Biermusketiers  146,5 Fûgel  33 
De kâlde kant  146 Pipernûten  31 
De dûvels  129 Simple minds  30 
Boswachter en co  89 Smarties  28 
Postkoetspoetsers  74,5 Team daan  23 
Anno  67 
 
De laatste Pub Quiz wordt gehouden op zaterdag 7 maart a.s. Deze wordt afgesloten met de 
uitreiking van de wisselbeker en aansluitend live muziek om 22.00 uur. Voor iedereen 
toegankelijk! 
 
Woensdag 19 februari organiseren wij, tezamen met Museum Warten een filmavond. Er 
worden oude filmpjes en foto’s over Warten getoond. Deze worden aangeleverd door Roel 
Bos.                                                
 
U wordt bij binnenkomst getrakteerd op een kopje koffie/thee. Deze avond zal worden 
gehouden in de Kok en de Walvis, aanvang om 20.00 uur. 
 
Afsluitend willen we jullie mededelen dat Warten Actief een nieuwe en dus een vijfde 
commissielid heeft mogen verwelkomen: Jacco Velkers. 
 
Graag tot op één van onze activiteiten! 
 
Groetjes, 
Wartenactief 
  

Warten actief 
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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 5 februari. De jaarvergadering staat gepland voor dinsdag 17 maart om 20.00 uur. 
Nadere informatie volgt in de volgende Kommune.  
 
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.  
 
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.    
 
De afgelopen weken lagen de Jonge Jan en de Tromp weer mooi verlicht bij de brug. Op 12 
januari was de overdracht van skûtsje de Jonge Jan van Jelle Talsma naar schipper Harmen 
Brouwer en bemanning. Dorpsbelangen heeft de Wartenster vlag aangeboden aan Harmen.   
 
Inmiddels is men begonnen met de aanleg van het fietspad in it Leechlân van Warten naar 
de Greate Kritewei.  
 
Een update over glasvezel in Warten. Het dorp Warten (bebouwde kom) heeft sinds lange 
tijd kabel. Door deze kabel komen internet en tv de woonkamer binnen. Het buitengebied 
heeft dit niet. Er is een snelle vorm van internet beschikbaar, namelijk glasvezelkabel. Deze 
kabel moet echter wel eerst aangelegd worden. Kabel Noord heeft daarom een vraag 
uitgezet bij de inwoners van Warten buitengebied of zij een glasvezel aansluiting zouden 
willen met de bijbehorende kosten. Voor een aansluiting in het buitengebied komt dit neer op  

Dorpsbelangen Warten 
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€1800,- per aansluiting plus de kosten voor het abonnement. Er zijn intussen voldoende 
aanmeldingen geweest in het buitengebied, dus de aansluiting op glasvezelkabel gaat door. 
Waarschijnlijk komend voorjaar worden de adressen buiten de bebouwde kom van Warten 
aangesloten op dit snelle internet. 
 
Dorpsbelangen is bezig om dit snelle internet ook beschikbaar te krijgen voor de bebouwde 
kom van Warten. Hiervoor gaat waarschijnlijk komend voorjaar een aanmeld optie op de site 
van kabel noord komen. Het percentage aansluitingen wat gehaald moet worden ligt rond de 
40%. Als u zich aanmeld, gaat u de verplichting aan om een jaar een abonnement te nemen 
op glasvezel internet. Daarna bent u vrij om dit op te zeggen. Voor aansluitingen in de 
bebouwde kom worden geen aansluitkosten in rekening gebracht. Zodra hier meer over 
bekend is, laten we dit weten. 
 
Infopaneel fietsknooppuntnetwerk bij knooppunt 32 is verdwenen op de hoek van de 
Hoofdstraat en de Burg Waldastraat. Wij hebben hierover navraag gedaan bij Marrekrite en 
zij geven de volgende reden aan. Afgelopen jaar is het hele netwerk vernieuwd (inclusief de 
panelen). Er is bij deze optimalisatie afgesproken dat bij 2 knooppunten die erg dichtbij 
elkaar zitten, één infopaneel komt te vervallen. Dit knooppunt 32 is er zo een. Even verderop 
is namelijk knooppunt 33 en hier staat het infopaneel. We noemen dit een zogenaamd 
verlengd knooppunt met verschillende knooppuntnummers. We zullen bij knooppunt 32 dus 
niet alsnog een infopaneel plaatsen. Het knooppunt 32 blijft wel gewoon bestaan en op de 
knooppuntpaal zijn de verschillende richtingen aangegeven zodat de gebruiker de juiste 
richting kan vinden. 
 
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.   
 

 
Vraag maar raak! 
 
Iedere 1e woensdag van de maand, vanaf de maand februari 2020, van 14.00-15.00 uur 
zit een medewerker het Dorpenteam uit Grou, team Mantelzorg/Vrijwilligerswerk en 
Thuiszorg het Friese Land aan de koffietafel van de kringloopwinkel, De Muldyk 3, in 
Grou.  
Heeft u vragen of wilt u informatie over wat het Dorpenteam, team Mantelzorg / 
Vrijwilligerswerk of de Thuiszorg voor u kan betekenen, kom gerust eens langs. De koffie 
staat klaar! 
 
4 x in het jaar organiseren wij tijdens het inloopspreekuur van 14.30 tot 15. 00 uur een 
koffietafel Thema.  
Het eerste thema is op woensdag 5 februari 2020 : Vitamine D wat kun je er mee:  
het belang en alle weetjes van Vitamine D zal u verteld worden door de thuiszorg.  
 
Het tweede thema is op woensdag 1 april 2020 : Bewegen:  wat wordt er in Grou 
georganiseerd rondom het thema bewegen en waarom is bewegen zo belangrijk!  
 
Het derde thema is op woensdag 3 juni 2020 : Goed gevoed ouder worden: Informatie en 
tips om goed gevoed ouder te worden én te blijven. 
 
Het vierde thema is op woensdag 7 oktober 2020 : Financiën: Toeslagen en meer! 
 
Voor vragen of suggesties kunt u natuurlijk ook altijd bellen of mailen met Amaryllis 
Dorpenteam Zuid 0566-625151 of info@dorpenteam.nl 
 

Amaryllis Dorpenteam Zuid 

mailto:info@dorpenteam.nl
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Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020 

It lit de pastoar kâld   
 
Pastoor De Bonte heeft de bisschop en zijn 
Afrikaanse zustergemeente Bouli Bouli om 
financiële ondersteuning gevraagd. Om te 
kijken of de parochie nog wel levensvatbaar 
is, stuurt de bisschop zijn secretaresse. Deze 
norse vrouw zit de pastoor telkens achter de 
vodden aan. Als het aan haar ligt, wordt de 
parochie per direct opgedoekt. ‘s Nachts 
klinken daarnaast de meest vreselijke 
geluiden en wordt het riool opengebroken. 
Wanneer hij dan ook de meest waanzinnige 
verhalen moet aanhoren in de biechtstoel, 
wordt het de pastoor teveel… 
 

De rollen in deze klucht worden vertolkt door: 
Catharinus van Balen, Ytsje Hooisma, Pieter 
Postma, Hilly Boersma, Corrie van den Berg, 
Nynke Krottje, Frans Jorna, Jackolien Jelsma, 
Boele Postma en Sije Postma. 
 

Regie is in handen van Alfred Miedema. 
Ynstekster is Grietje van der Velde, licht en 
geluid door Meine Bijlsma en Pieter Postma, 
Truus Spijkstra en Elly van den Berg 
verzorgen haar en make up.  
 

Locatie: de Bidler te Wergea 
Aanvang: 20.00 uur 
Entree: Niet leden: €12,50 

Leden: vrij entree 
 
 
 
Leden en niet leden zijn van harte welkom één de voorstellingen bij te wonen. Wilt u aan ons 
doorgeven met hoeveel personen u verwacht te komen?  
 
Op beide avonden zijn er tijdens de verloting weer mooie prijzen te winnen. Op 
zaterdagavond is er aansluitend aan het toneelstuk live muziek om deze leuke avond uit 
helemaal compleet te maken. 
 
Bent u slecht ter been, hulpbehoevend of bent u om een andere reden niet in staat zelf voor 
vervoer naar de Bidler te zorgen? Neem dan contact op met het Toanielselskip Warten. Wij 
helpen u graag! 
 
Email: tswarten@gmail.com  
Telefoon: 0582551081 
 
Graag tot ziens in de Bidler! 
 
 

  

Toanielselskip Warten presenteert: 
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Museum Warten gaat pas over een paar maanden weer open maar voor je het weet is het 
mei/juni. Achter de schermen zijn de paar vrijwilligers daarom druk bezig met onderhouds-
werkzaamheden maar ook om alles voor het komende museumseizoen weer op de rit te 
krijgen. Het is altijd zomaar eind mei! 
 
OPROEP expositie 2020 
Dit voorjaar is het plan om in de wisseltentoonstellingsruimte van museumgebouw it 
Earmhûs als wisselexpositie ‘Wartenster Letterlapen en meer’ in te richten.   
 

Daarbij hebben wij wel uw hulp nodig en vragen daarom Wartensters om hun letterlap of die 
van beppe of oude tante een seizoen in bruikleen af te staan aan Museum Warten. Op deze 
manier hopen wij een mooie gevarieerde expositie voor en door jullie te kunnen maken. 
Er hoeft niet perse Wartena op te staan, ook andere letterdoeken zijn van harte welkom. 
De letterlap mag wel of niet ingelijst zijn, oud of nieuw, afgemaakt of onafgemaakt. Alles wat 
maar iets van een letterlap in zich heeft is welkom! 
 

Ook letterlappen van kinderen zijn leuk, dus wie weet wat er nog in oude dozen zit! 
Wij komen met nadere informatie in een volgende Kommune graag hierop terug. 
Voor informatie over de expositie of het aanmelden van materiaal kunt u contact op nemen 
met Aaltje de Groot via 058-8435703 of 06-11004993. Alvast bedankt namens Aaltje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afgelopen najaar zijn Anna Heegstra en Betty van den Berg gestopt met hun werkzaam-
heden voor het museum. Dit is een gevoelig verlies voor het museum want zij waren niet 
alleen in het bestuur actief maar draaiden ook volop mee in alle andere werkzaamheden die 
bij het museum horen. 
 

Betty heeft als penningmeester de financiën op orde gebracht en haar handjes heel vaak 
laten wapperen voor het museum. 
 
Van Anna kan gezegd worden dat er eigenlijk niets buiten haar om gebeurde. Het museum 
heeft vooral ook geprofiteerd van haar schrijfkunst en creatieve invallen. Heel jammer dat zij 
gestopt zijn maar na zoveel jaren inzet is het, zoals zij zeiden, ook tijd dat anderen het stokje 
overnemen. Bedankt Anna en Betty! 
 
Het museum zoekt dan ook dringend mensen die willen helpen dit prachtige stukje Warten 
mee in stand te houden. 
Wil jij wel wat aan onderhoud doen, activiteiten mee op touw zetten, teksten schrijven, 
schoonmaken, fondsen werven, meedraaien in het rooster als gastvrouw/heer? Neem dan 
contact met ons op of stuur een mailtje naar info@museumwarten.nl.   
Vele handen maken licht werk. 
 
Het bestuur 
Sytse Kloosterman  
06-51153067 
Rigtje Wartena 
Boele Postma 
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Hoogste tijd dat u weer eens wat nieuws vanuit De Finne 
hoort. Ik ben lid geworden van de facebook pagina van 
Warten-city. Een plek waar bewoners en andere 
geïnteresseerden van Warten zaken opzetten die leuk zijn 
om te delen, handig zijn om te delen of nuttig zijn om te 
delen.  
 

Het is een genot om te lezen hoe u als bewoner betrokken 
bent bij het dorp en haar gebeurtenissen. De één positief uitbundig en de ander kritisch. Ik 
houd ervan om er vanuit te gaan dat dit allemaal met één doel is; trots zijn op dit mooie dorp. 
 
Zo zie ik een bericht voorbij komen dat gaat over het opruimen van ons plein. Rondom de 
jaarwisseling hebben er oud- en huidige leerlingen voor gekozen om vuurwerk af te steken 
op het schoolplein. Deze groep voelt zich verantwoordelijk voor haar medeleerlingen of 
mede dorpsgenoten. Ze hebben gezegd; “wij hebben het afgestoken dus we zorgen ervoor 
dat de leerlingen van De Finne maandag weer veilig op het plein kunnen spelen.” Ik vertaal 
dat naar: “wij zijn trots op de school in ons dorp Warten. Dat willen we graag uitstralen.”  
 
Er was ook een groep oud leerlingen die ervoor koos om hun jongere dorpsgenoten het 
vuurwerk te laten opruimen. De ouders van deze oud leerlingen hebben een mail gekregen 
met de vraag of het vuurwerk op het plein opgeruimd zou kunnen worden. Wellicht hebben 
we verouderde mailadressen in onze administratie staan, dat kan, maar helaas kregen we 
hier geen reactie op. 
 

Om positief te blijven zullen we maar wat minder aandacht schenken aan een heftige 
lekkage in de school. Dat dat een kostenpost van zo’n €600,- op heeft geleverd zullen de 
afstekers van het vuurwerk in een afvoerbuis niet hebben beseft (?). Dat er een 
tijdsinvestering van zo’n 2 uren is gedaan om aangifte hiervan te doen zal men vast niet bij 
stil hebben gestaan (?). Dat er een bouwbedrijf een hele dag is ingehuurd om alles te 
repareren zal men vast niet hebben bedacht toen men het zware vuurwerk in de afvoerbuis 
gooide. (?) Maar goed, nadat het schoonmaak bedrijf straks alles weer aan de kant heeft 
gekregen zullen we ons weer richten tot de kinderen die weten hoe het wel werkt. Trots zijn 
op je dorp is ook trots zijn op je school mijn inziens. Mochten de ‘helden’ die nogal wat 
schade hebben toegebracht zich geroepen voelen nog even langs te komen, de koffie staat 
klaar!  
 

Een ander mooi bericht dat ik lees op Warten-city heeft te maken met het ophalen van de 
kerstbomen:  
 
Mijn zoon moest gisteren (en vandaag) stage lopen. Daarvoor moet hij verplicht zijn 
werkschoenen aan hebben, probleem zijn werkschoenen stonden nog op school in 
Heerenveen. Een telefoontje naar zijn stageadres. Blijf vandaag maar thuis en haal je 
werkschoenen maar op uit Heerenveen zien wij je morgen wel. Mij kon hij niet om raad 
vragen ik zat voor mijn werk in Alkmaar. Dus heeft hij zijn moeder maar benaderd, die was 
vrij en zou hem wel even uit de brand helpen, zodat ze met haar auto naar Heerenveen 
konden om die schoenen op te halen. Op de terugweg van Heerenveen naar Warten staan 
er twee jongetjes aan het begin van het dorp midden op de weg. Mijn zoon die reed, stopte 
netjes. Kwamen de jongetjes met de vraag.. "Mijnheer wij hebben een hele grote kerstboom, 
maar is te zwaar om te slepen, kunt u ons helpen?" Mijn zoon hoefde daar niet over na te 
denken en met een sleepkabel werd de kerstboom achter de auto bevestigd en sleepte hij 
hem naar de school. Zijn daad werd beloond met twee grote sinaasappels! 
 

Dit soort berichten helpen ons om de leerlingen van onze school bewust te maken dat ze 
een taak hebben. Ook na hun actieve basisschool carrière. Door deze acties krijg je ook 
positieve tegenreacties. Zo’n bericht op Warten-city facebook is daar een prachtig voorbeeld 
van. 

Nieuws vanuit De Finne 
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Dat het werkt bewijst de niet tot geringe overlast die we ervaren op ons plein. We hebben 
zelden meer te maken met zaken die vernield of vervuild worden. De jongeren die hier 
voorheen bij betrokken waren nuttigen nu niet alleen meer buiten de school de consumpties 
maar komen ook de school binnen om even een bak koffie/thee mee te drinken. We doen 
het samen en dat levert echt zichtbaar resultaat op.  
 

Onze huidige leerlingen behoren tot de volgende generatie die dit dorp weer verder moet 
helpen. Wij hopen door daar intensief mee bezig te zijn, deze boodschap opgepakt gaat 
worden. Dat u als bewoner hier, wellicht onbewust, aan bijdraagt via onder andere mooie 
berichten op Warten city facebook, steunt ons en de leerlingen om hiermee door te gaan. 
Bedankt daarvoor! 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan mag u altijd een mail sturen naar 
joostra@proloog.nl  
 
Jaap Oostra, directeur De Finne 
 
Nog een aantal weetjes over O.B.S. De Finne: 
 
Wist u dat…… 
 

 De Finne op dit moment 70 leerlingen telt? 

 deze leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen? 

 wij werken met 6 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een intern begeleider, een 

onderwijsadviseur een schoonmaakster en een directeur? 

 we een prachtig kersttoneelstuk hebben mogen houden? 

 we tegenwoordig communiceren met onze ouders via een digitaal ouderportaal? 

 we op school 3 dagen in de week vers fruit krijgen aangeleverd? 

 Proloog ervoor heeft gezorgd dat de groenstrook voor onze school, maar buiten ons 

hek, weer netjes is? 

 de leerlingen van groep 4 t/m 8 allemaal een eigen i-pad in bruikleen hebben op 

school? 

 wij met het vak rekenen zijn overgestapt op digitale verwerking? 

 wij ook bewust voor de andere vakken hebben gekozen om dit middels schrijven of 

andere verwerkingen te doen? 

 uit onderzoeken blijkt dat de samenwerking tussen de hersenhelften daardoor wordt 

gestimuleerd? 
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Tsjintwurdich kinst in film sjen wannear ast mar wolst, mei TV-ondemand, Netflix as fan in 
DVD. Foar in gesellich jûntsje út giest, ek troch de wike, nei de bioskoop. Drankje neist dy en 
in misselikmeitsjend grutte beker popcorn op skoat, yn in lúkse mei feloers beklaaide 
fauteuil. Nei de bioskoop om in film te sjen is de normaalste saak fan de wrâld, dêr is neat 
nijs oan.  
 

Mar doe ’t yn in griis ferline, te Ljouwert, Cinema Palace de doaren iepene wie soks wol hiel 
ûngewoan. Dêr hinne wie tiid fergrieme en jildfuortsmiterij. Soks hie gjin pas. Al woe elk 
stomme graach fansels mar dát sei men net!  
 

Ien Wartenster, Sietse, wie wol net sá nijsgjirrich en dryst, hy sette der ál op ta. Op nei de 
Wirdumerdyk, nei Cinema Palace. It wie in merakel – hy fûn it prachtich! En de oare deis 
ferhaalde er op de buorren fan syn bysûndere aventoer. Nimmen woe it eins witte fansels 
mar hearde wol mei sân pear earen nei syn aventoeren yn cinema ‘Pallesee’.  
 

Sietse prate fansels net sa fier oer de grins. It wurdsje cinema wist er wol goed te sizzen mar 
by Palace foel de klemtóan ferkeard. Dat it waard ‘Pallesee’.  
 

Op de buorren hie eartiids omtrint elk in bynamme, meastal om alle Klazen, Kezen en 
Jannen útinoar hâlde te kinnen. En sadwaande kaam Sietse doe oan de namme Sietse 
Pallesee. 
 
En om jimme no mei-inoar âlderwetsk gesellich wat nijsgjirrige filmkes oer Warten en 
Wartensters sjen te litten, organisearje Warten Actief en Museum Warten in filmjûntsje fan 
materiaal fan ien fan Wartens amateurfilmers Roel Bos. Wa wit komst as figuerant wol ‘in the 
pitcure’. Elk is wolkom! 
 
Wees welkom! 
 
Reizend filmhuis  P A L L E S E E 
Organiseert i.s.m. Warten Actief en Museum Warten d.d. 19 februari a.s. 
 
Wat  : filmavond met o,a. ‘Bekijk je wijkje’  
Waar  : de Kok & de Walvis  
Wanneer : woensdagavond 19 februari 2020   
Inloop  : vanaf 19.45 
Start  : 20.00 
Toegang : gratis 
Aantal pers. : VOL = VOL 
 
De wet fan de privacy laapje wy dizze jûn oan de lears. Claims binne nearne yn te tsjinjen. 
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Vanaf 18 januari 2019 begon het ’s nachts licht tot matig te 
vriezen. Overdag kwamen de temperaturen net boven het 
vriespunt. Het schaatsersbloed begon al weer sneller te 
stromen. Al snel werd het bord bij de ijsbaan geplaatst 
“verboden het ijs te betreden” want er vormde zich al een 
mooi ijslaagje. Het werd pas echt een winters plaatje toen het 
22 januari ook nog begon te sneeuwen. 

Na een oproep op facebook hadden we een mooie 
sneeuwschuifgroep: Op 24 januari werd er druk sneeuw 

geruimd door jong en oud. Al snel was er een baan gevormd. De ijsclub zorgde voor warme 
chocolademelk en worst voor de vrijwilligers en zo werd het al een heuse winterse activiteit. 

Omdat de vooruitzichten niet goed waren (er werd al weer gewaarschuwd voor sneeuw en 
ijzel) besloten we vrijdagmiddag 25 januari de vlag te hijsen en de baan open te doen. 
“Doorschaatsen en vooral niet bij elkaar gaan staan dan moet het net kunnen” Omdat de 
ijspret maar van korte duur leek te zijn werd de voorraad chocolademelk gratis uitgedeeld. 
En inderdaad, ’s avonds was de ijsbaan één groot waterbad en was het weer voorbij met het 
schaatsplezier. 

Toch hebben we de rest van het jaar niet stilgezeten. Op 16 februari was er weer een 
gezamenlijke winteractiviteit met Sparta en WartenActief: eerst samen schaatsen in de 
Elfstedenhal en daarna stonden soep en broodjes klaar in de Sparta-kantine. Ook kon daar 
nog gesjoeld en gedart worden. Al met al kunnen we terugkijken op een gezellige middag. 

Op 20 september is er samen met Sparta en de Tennisvereniging een korfbaltoernooi 
georganiseerd op het sportveld. Voor het eerst dat de diverse verenigingen rond het 
sportveld samenwerkten. Er stonden maar liefst 40 personen op de deelnemerslijst. Na deze 
sportieve inspanning was het nog gezellig in de kantine. Een groot succes! 

Ondertussen is het weer november en beginnen we weer uit te kijken naar winterse 
taferelen. En natuurlijk een paar gezellige middagen en avonden op de ijsbaan. 

Warten, november 2019 
Namens IJsclub Harmonie  
Rigtje Wartena 

  

Jaarverslag 2018/2019 

**** Medio februari wordt de jaarlijkse contributie van  
IJsclub De Harmonie weer afgeschreven! **** 

Ook lid worden van IJsclub “De Harmonie” ?  
Voor slechts € 7,00 per jaar bent u met het hele gezin lid. 

Door lid te worden steunt u de IJsclub en heeft u gratis toegang tot onze  
natuurijsbaan wanneer deze geopend is. 

Aanmelden kan via ijsclubharmonie@hotmail.com of bij één van de bestuursleden. 

mailto:ijsclubharmonie@hotmail.com
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Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
 

 (opgericht 1 mei 1944 – lid van de BFVW) 

 

Jaarvergadering op donderdag 20 februari 2020 om 20.00 uur  
in de Waterlelie te Warten. 
 

Agenda: 
 
1.  Opening. 
2.  Ingekomen stukken. 
3.  Mededelingen. 
4.  Notulen jaarvergadering 2019. 
5.  Jaarverslag 2019. 
6.  Verslag penningmeester 2019. 
7.  Verslag kascommissie. (F. de Jong en W. Veenstra)  
8.  Benoeming nieuw lid kascommissie. (aftredend F. de Jong) 
9.  Pauze met verloting. 
10.  Bespreking Rayonvergadering 18 november 2019. 
11.  Bespreking Algemene Ledenvergadering BFVW.  ( 6 maart 2020) 
12.  Bestuursverkiezing. 

  vacatures: 2 in Warten en 1 in Wergea. 
13.  Rondvraag. 
14.  Sluiting. 
 
Kandidaten kunnen zich tot voor het begin van de vergadering opgeven. 
 
Namens het bestuur, 
F. de Bruin, voorzitter 
J. de Boer, secretaris 
 

 

Minsken, minsken wat bin ik skrokken yn ´e nacht fan freed op sneon 21 dec om in oere as 
kertier foar 2en. Earst noch net sa bot, want ik wol wol earlik wêze dat ik earst op ´e jeugd 
prottele ha want ik waard wekker fan gelûden die lyken op fjoerwurk. MAR HO STOP!!!..... Ik 
sil earst by it begjin begjinne… Yn e nacht fan freed op sneon wie der brân by de familje de 
Jong op e Mieden. Dit is freselijk fansels en ik ha it ek tige te dwaan mei dizze minsken, want 
hun hinnen en hun hokken binnen fuort. Je moatte der net oantinke wat der bard wie as de 
wyn fan ´t lân ôfkommen wie dan wie de ramp net te oersjen. Derneist kin ik my hiel goed 
foarstelle dat de familje de Jong der bot foar wei wiene as jo soks bard. Ik kin hast wol sizze 
dat it lokkich (bûten de hinnen dan) tige best ôfrun is. Familie de Jong en de hûn wiene 
ongedeerd en it hûs is lokkich ek besparre bleaun. As dit alles oars rûn wie dan hie ik hjir ek 
net oer skreaun. Ik wol jimme ek efkes hiel dúdlik meitsje dat ik dit stikje net skriuw om de 
draak mei immen te stekken, mar ik woe jimme graach efkes fertelle hoe ik dizze nacht 
belibbe ha. Der barde fan alles en der waard in soad sein en ik woe jimme dit net ûnthâlde. 
Sa as ik al sei waard ik wekker fan lûden die op fjoerwurk lyken, dus ik lei te protteljen op 
bed. Afin je prebearje dan wer yn’e sliep te kommen, mar miskien kinne jimme it gefoel wol 
dat je eins pisje moatte mar der ek wer net om ut wolle want it bed leit sa lekker waarm. Nei 
in oantal minuten bin ik dan dochs mar swicht foar myn blaas en bin ik nei de wc gongen. 
Fan de wc bin ik nei de keamer gong, soks doch ik oars ek net mar no tafallich al, en ik 
seach allegear flikker ljochten oan de rjochterkant fan de strjitte wei kommen. Fanut myn 
keamer koe ik net sjen wer de ljochten precies wei kamen, dus ik gau nei boppe en in broek  

Secretariaat 
J. de Boer 
De Marren 45 
9005 NS  Wergea 

Brân op de Mieden 
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oandwaan. Wer nei beneden en de jas en klomkes oan. Foardat ik myn opritsje ôf wie seach 
ik al wer de helptsjinsten foar kommen. Der wie wat by it hûs fan de Jong en ik wit dat se in 
houtkachel ha, dus ik tocht gelyk oan skoarstien brân. Dit die blyken dat dit it dus net wie 
(lokkich mar), mar dat hun hok in de brân stie. Ik kom oanrinnen en tagelik komt der een 
buske oanrieden mei jongerein der yn. Ik rin fierder en sjoch mear buurtjes stean dus ik frege 
ek ferskrikt:”Wat is hjir oan e hân?”. “Hun hok stiet yn e brân, mar we koenen de familje earst 
net wekker krije!”. Lokkich seach ik de familje buten stean, dat wie al in hiele opluchting.  
Ik sjoch wat om my hinne en sa sjoch ik een jongeman dy ut dat buske stapt is en drok mei 
syn tillefoan oan e gong is en der ynprate… Ik fang noch krek op :”… der stiet allinich mar in 
hokje yn e bran!”. Ik tocht noch allinich mar in hokje? Man sjochsto dan net dat de flammen 
wit hoe heech binne en fonken gefaarlik rjochting de buren fan de Jong geane? Hawar 
blykbar is it foar dat ploegje net interessant genoch, want se stappe wer yn hun buske en 
riede wer fuort.  
Ik sjoch wer om my hinne en sjoch twa froulju stean. Sy wienen te biljarten west en seachen 
de flammen al fan fier ôf. Se hawwe mei holpen om de buren wekker te meitsen in super 
goeie actie fansels, mar dan prate je noch efkes fierder en ik sjuch dat ien fan de beide 
froulju de keu yn een moai sekje under de earm hat. Der giet my noch efkes troch de holle as 
se miskien de keu ek brûkt hat om op ´e ramen te bonken, mar ik freechje it net en lit it 
samar efkes. Fan de skrik wie it sa dat beide froulju, nei eigen sizzen, wol wer nuchter 
wienen en wol wer ien ha koenen as soenen se dochs earst mar douche en op bed gean?  
 
Ik sjoch oan de oare kant dyk 2 minsken stean. Dy iene herken ik fan de Oosterburen en ik 
tocht noch, hoe kinnen sokken dat no witten en hoe komme die hjir no sa gau? Mar ik ha der 
net lang oer neitinke kinnen, want der sjoch ik ien op een e-bike oankomme mei badslippers 
oan. Lokkich hie hy it ljocht al oan, want der wie ek plysje en je wolle fansels net op dit 
tiidstip in bekeuring hawwe om ´t je it ljocht net oan hienen. Wat wol hiel slim wie fan dizze 
man is dat hy it ljocht oanlit op e fiets, sadat hy syn fiets gau wer werom fiene koe. Soks 
skient te kennen op in e-bike. Ik sjuch dat dizze man oan e praat rekket mei de plysje. It blykt 
de man te weazen die de earste melding makke hat. Fansels moat der in getuigeverklaring 
komme. Ik wit ut betrouwbare bron dat der by dizze man toen hy op syn fiets nei de Jong ta 
gong omdat hy opdracht krige hie hun wekker te meitsjen, de folgende sin troch syn holle 
spoke hat :”Roke jo skiep ek? Nee? No dan stiet jo hok yn e brân!”. Ik moat eerlyk ta jaan dat 
ik dit de oare dei hearde en hjir wol om laitsje koe, omdat je witte dat it eins best wol goed 
ôfrun wie. 
Een twadde brânwachtauto komt der oan en sunder dat der ek mar ien wat sei makken we 
allegear romte foar dizze mannen. Bliid te sjen dat we hjir yn ´t  doarp dat respect noch wol 
hawwe foar de helptsjinsten. Hulde doarpelingen! Dizze mannen stappe ut de auto en rinne 
efkes nei hun collega’s mar al gau wie dúdlik dat dizze auto net oan de slach hoefde. Ien fan 
dizze mannen winske us sels noch in goeie nacht ta. 
Hawar ik krij in appke fan myn informatiebron dy ´t sicht fan boppe hie dat de brân meester 
is…. En ek wy koenen sjen dat de brandweer goed wurk dien hie. Derby krige ik de 
fermelding dat ik no ek wol op bed gean koe en se freege letter as har man ek noch by us 
wie. Nee wie it antwurd ik koe em net mear fiene. (De oare deis ha ik wol heard dat toen de 
man thus kaam, die wer opsyk moast nei syn frou… Hun bed wie leech en hy snapte der 
neat fan. Mar hy wist net dat syn frou op in oare keamer siet mei it sicht op e bran. Ik ha de 
oare deis tsjin him sein dat hy my wol efkes appe kinnen hie, want ik wist wol wer se siet.)  
Sa stadich oan giet in ieder syn eigen wei wer… Ik ek, mar ik sjuch noch ien kear de kant fan 
de brân ut en sjuch meneer en mevrouw de Jong mei hun hûn op hun paadsje stean en ik 
wit noch dat ik tocht:” Ach minsken wat sille jimme skrokken weze en no hoopje ik mar dat se 
dudelikhiet krije oer hoe it bard is, sadat se hjir in oare kear om tinke kinnen.” 
 

Ik rin nei hûs en gean nei boppen. Ik jow myn dochter noch in dikke tut en tink: “ lokkich bisto 
troch alles hinne sliept.” Ik krûp under de tekkens en tink by mysels…. It is tige slim wat der 
bard is, mar fierder wie it in spektakel opsich. Wol bliid dat der safolle minsken op de bres 
springe en de minsken helpe wolle. Sa´n brân ferbroederd op ien as oare manier dochs ek 
wol wer hoe gek dit dan ek klinkt. Tot slot hoopje ik dat familje de Jong de skrik wer aardich 
te boppe is en winskje ik hun sterkte.  Hopelik kinne se de boel gau wer opbouwe. 
 
In meilibjende bewenster fan de Mieden.  
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Vernieuwing 
 
‘De tiid hâld gjin skoft…’ In amper vijf jaar tijd is er in onze dierenartsenpraktijk enorm veel 
veranderd. Niet alleen qua bezetting, van vier naar acht dierenartsen; maar ook in wat we 
doen en kunnen. Het in-huis-laboratorium geeft enorm veel meer mogelijkheden en vooral 
snellere diagnoses. De toegevoegde waarde van echoapparatuur heeft zich al meermalen 
bewezen en dat we zelf bacteriologisch onderzoek doen en kunnen bepalen voor welke 
antibiotica de ziekteverwekker gevoelig is, is tevens een grote vooruitgang. 
Bloedonderzoek op orgaanfuncties doen we al een paar jaar in ons eigen lab. De nieuwste 
aanwinst op dat gebied  is een apparaat dat ook het bloedbeeld van patiënten kan bepalen. 
Het bloedbeeld wordt gevormd door de rode en de witte bloedlichaampjes. Daaruit kun je 
afleiden of er sprake is van bijvoorbeeld bloedarmoede of  ontsteking. Hoewel het volledig 
bloedbeeld ons zelden een specifieke diagnose biedt, is het heel gevoelig en geeft het vaak 
de eerste aanwijzing voor ziekte bij een patiënt.  Wanneer het bloedbeeld regelmatig wordt 
bepaald, kunnen we een trend waarnemen om de ernst van een ziekteproces aan te geven 
en te volgen of het proces verslechtert of verbetert. We lieten het bloedbeeld geregeld door 
een extern laboratorium doen, maar nu hebben we veel sneller een uitslag. Dat komt 
uiteraard de patiënt ten goede: hoe vlotter uitsluitsel, des te eerder weet je wat je te doen 
staat. 
Sinds april vorig jaar werken we uitsluitend op afspraak. Dat wordt door zowel onze clientèle 
als door onszelf als erg positief ervaren. Er is meer tijd voor de patiënt en de wachttijden zijn 
danig bekort. Dat niet een ieder altijd exact op het afgesproken tijdstip kan worden geholpen 
wordt gelukkig niet als negatief ervaren. Als er een spoedgeval tussendoor komt dient dat 
uiteraard voorrang te krijgen. Gelukkig hebben we het interne klimaat dit jaar beter onder 
controle: er is namelijk airconditioning aangelegd! Dit voorjaar gaan we daarnaast ook nog 
een stap maken richting duurzaamheid. Er worden zonnepanelen aangeschaft om zelf in het 
toenemende stroomgebruik te kunnen voorzien. 
Alle veranderingen hebben echter ook een keerzijde: we beginnen zo langzamerhand uit ons 
jasje te groeien. Daarom hebben we inmiddels een bouwcommissie benoemd om te 
inventariseren en verbouwing voor te bereiden. Meedenken wordt op prijs gesteld. Mocht je 
ons van advies willen voorzien, meld het gerust! Op de mail, via de telefoon of gewoon bij de 
balie.  
Last but zeker niet least maak ik van de gelegenheid gebruik om (alweer!) een nieuwe 
collega voor te stellen: Marije Kamstra. Marije is opgegroeid in Terherne en in juli 2019 
afgestudeerd als dierenarts landbouwhuisdieren aan de Universiteit van Gent. Hierna is ze 
een periode werkzaam geweest bij een dierenartsenpraktijk elders in Fryslân. Per december 
vorig jaar is Marije in dienst bij onze praktijk. Hoewel ze vooral op route zal zijn tussen de 
koeien en de paarden, zal ze ook zo nu en dan op het spreekuur opduiken. Marije draait 
ondertussen al ruim een maand mee en we zijn ervan overtuigd dat zij prima in ons team 
past en dat ze perfect in staat is ons logo te vertegenwoordigen: ‘Met hart voor dieren, in het 
hart van Fryslân!’ 
 

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. 

 
  

door Menno J. Wiersma  www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl 

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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Antwoorden puzzel december  

1. blij 

2. kleine 

3. huis 

4. speelgoed 

5. Amsterdam  

6. wagen 

7. wel 

8. tiralalala 

9. heerlijk  

10. hartje 

11. stopt 

12. kaatseballen 

13. waaien  

14. grabbelen 

15. pret 

16. Schaapjes  

17. ‘t strooi 

18. welbehagen  

19. knusjes 

20. boodschap 

21. wilde 

22. velde 

23. heel  

24. verloren  

25. laatst 

26. zoveel 

27. gezonden 

28. oliebol 

29. Koningsster 

30. lief 

 
 

 
Hoi allegearre, ik wit net of’t we wol trochgean moatte mei de púzel. Der 
wurdt sa’n bytsje ynlevere, dat ik tink dat it better is sa no en dan gewoan 
in púzel te dwaan en dan net ynleverje. Ik doch dan de moanne dêrop de 
antwurden.  
 

Hokker Frysk  doarp of stêd kinne jimme út de folgjende letters helje? 
1   lotrsaeb  
2   issnt      
3   eylnph      
4   eeorrpt      
5   tlrjweuo     
6   jaioknst     
7   aaoerdnbl     
8   natrwe      
9   âaeewrdnl      
10   aaeelspkp  
11  gmuae        
12  gdprhyaeu       
13  âuehnnzs       
14  dmzruue      
15   eeaomkrrs      
16  aaokdstl 
17  eeeairtsn 
18  eeiopppwrn   
19   eeagwr       
20   iieaallgwrn 
21  aeeeoonnsbll 
22  eeêybrhtnc 
23  eeoalgrsf 
24  iunnmg 
25  eeahrjbm 
26  eeoiammtkhn 
27  eeayng 
28  rfsnei 
29  eeaâwfldnn 
30  eeiupphzlnn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krystpuzel: Wy winskje jimme noflike hjeldagen en in sportyf, lokkich en boppeal sûn 
nijjier ta. Tige tank oan’e minsken wer’t de foto hingje mocht. Toppie! Uit de verschillende 
goede inzendingen is één winnaar getrokken: Klasina en Femke, gefeliciteerd. Jullie kunnen 
binnenkort een leuke prijs verwachten, net als de nummers 1 van de ladderstand.  

Puzzel 

EINDSTAND na puzzel 10:   
1. Leo en Greetje 292 en Annie Hobert 292 

2. Geartsje Boersma 288 

3. Fam. De Wal  284 

4. De Midsbuorkes 253 

5. Grietje Velink 281 

6. Easge en Anneke 175 

7. Tet Tichelaar 151 

8. Klasina en Femke 121 

9. Familie Pool    90 

10. Boele en Rienkje   89 

11. Familie B Jelsma   30 
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Dorpsbelangen Warten  
Tini Schippers (secretariaat) | Hoofdstraat 79 | 06-3618 8912 | dbwarten@gmail.com | www.warten.nl 
Lieuwe Kuppens (penningmeester) | Hoofdstraat 73 | | 06-36188912 | lieuwe.kuppens@gmail.com  

Frouljuskoar Eigenwiis | Alie Wartena | 0511-847280 | www.frouljuskoareigenwiis.nl 

Jachthaven Wartena | 058-255 1870 | info@jachthavenwartena.nl | www.jachthavenwartena.nl 

Jeugdsoos De Roekeflecht roekeflechtwarten  deroekeflecht.warten 

Korfbalvereniging Mid-Fryslân | Sjieuwke Span | 06-3838 8383 | www.kvmidfryslan.nl  

Museum Warten | info@museumwarten.nl | 058-255 2546 | www.museumwarten.nl 

Ondernemersvereniging | Annet Bouma (secretariaat) | ovwarten@gmail.com 

Shantykoor De Feanstampers | D. Wartena | 0511-847 280 | www.feanstampers.nl 

SV Sparta | fitnessvereniging | 06-3639 6628 | svspartawarten@hotmail.com 

Tennisvereniging Warten | Fokje Bouwmeester (secretariaat) | 06-1307 1505 | tvwarten@gmail.com 

Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com | TSWarten 

Volleybalvereniging M.E.P. | Riemke Jorna (secretaris) | Oer de Barten 7 | 06-3655 0767 

Wartenactief | Tjitske van Balen | wartenactief.tjitske@outlook.com 

IJsclub De Harmonie | Rigtje Wartena (secretariaat) | ijsclubharmonie@hotmail.com 

IJs- en Zeilvereniging De Kruiswaters | Riemke Jorna | kruiswaters@gmail.com 

  

Contactgegevens Wartenster verenigingen 

mailto:dbwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
mailto:info@museumwarten.nl
mailto:tswarten@gmail.com
mailto:wartenactief.tjitske@outlook.com
mailto:kruiswaters@gmail.com
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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 

 

 

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: 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: Anna Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-1033 0337 

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 en 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). 
 

 

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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