Maart 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 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
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 2
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 16 maart 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:
20 april
18 mei

2

Kommune Warten

Dorpsagenda
Maart
1
4
6
7
11
15
17
18
18
19
24
26
29
30

16:00
9:30
12:00
20:00
19:45
16:00
20:00
19:45
18:00
14:30
20:00
18:00
16:00
20:00

Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Breicafé, in de Gereformeerde Kerk
Karavaan van de Vriendschap bij ’t Earmhûs
Pubquiz de Wartenster, aansluitend live muziek
Vrouwen van nu, Us Doarpshûs, Tjitske Postma over thee en kruiden
Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Krislike Frouljusgroep Het Friese land presentatie, in de Gereformeerde kerk.
Ophalen oud papier
50+ activiteit Iepen Stee: quiz
Alg. ledenvergadering TV Warten: Het Molkhuske
Lekker ite mei elkoar, de Kok en de Walvis
Koffiedrinken voor alleenstaanden in de Kok en de Walvis
Nazorgvergadering Vogelwacht Idaarderadeel Noord in
Us Doarpshûs in Wergea

April
1
1
1

9:30 Breicafé, in de Gereformeerde Kerk
19:30 Alg. ledenvergadering Memento Mori in de Kok en de Walvis
20:15 Lezing afscheidsfotograaf Gerda Wesselius in de Kok en de
Walvis

Roekenijs
Overleden:

Anno van der Leest 68 jaar, Nijpaad 2

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
Elsenien tige tank foar jim omtinken yn hokker foarm ek nei myn ûngemak.
Martsje en Roel
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Fleur, 41 jaar en woon sinds half december in het
mooie Warten. Geboren in de Achterhoek, maar ik heb lange tijd in Amsterdam gewoond en
gewerkt, o.a. bij de GGD en in de psychiatrie.
Na meer dan 25 jaar in de grote, drukke stad was ik echt toe aan rust, ruimte en gewoon
groen. Na wat omzwervingen ben ik in Warten terecht gekomen. Ik werk als coördinator
Buurtbemiddeling, waar ik, samen met een team van 11 mediators, burenruzies, overlast en
complexe ruzies tussen inwoners van de gemeente Westerkwartier op los (of dit
probeer 😉 ). Ook studeer ik deeltijd Psychologie aan de OU. Een keer per week werk ik als
vrijwilliger bij Kat in Nood, een opvang voor katten in Drachtstercompagnie.
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad om te wandelen en te fotograferen, sport ik regelmatig
met gezonde tegenzin en schrijf ik (kinder) verhalen en columns.
Bedankt voor alle gastvrijheid die ik in korte tijd al heb mogen ervaren en hopelijk tot ziens.
Fleur de Vries
De Greiden 7
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Beste dorpsgenoten,
Mooi hè, de nieuwe voorkant van de Kommune! Deze is gemaakt door Eduard Rekker.
Vanaf deze plaats willen wij hem graag hartelijk danken voor het maken van dit ontwerp.
Sinds dit jaar staat er een nieuwe vaste pagina achterin de Kommune met informatie over
verenigingen. Deze pagina kan natuurlijk worden aangevuld: ontbreekt de belangrijke
contactinformatie over uw vereniging, club of stichting in Warten? Mail ons uw gegevens en
wij plaatsen het alsnog. Wij hebben nodig: naam, mailadres, telefoonnummer en/of website.
Daarnaast bestaat de Kommune dit jaar 50 jaar! Ter gelegenheid hiervan hebben we een
kalender samengesteld. Dit presentje wordt deze maand aan alle lezers uitgedeeld. We
hebben in beeld gebracht wat er in Warten in 50 jaar is veranderd.
We hopen nog veel mooie Kommunes samen met u te mogen maken.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet
Redactie Kommune
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart

9:30
9:30
9:30
9:30
15:30

Warstiens
Warten
Warstiens
Warten
Warten

Ds. A. Buizer
Dhr. T. de Jong
Ds. A. Terlouw
Ds. A. Buizer
Concert op orgel en
Harmoanium

KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
Zondag
Zondag
Woensdag

1 maart
8 maart
11 maart

Zondag
Zondag
Zondag

15 maart
22 maart
29 maart

9:30 Ds. B. Riepma, Assen, Heilig Avondmaal
9:30 Ds. P. Boomsma, Amsterdam
19:30 Ds. P. Boomsma, Amsterdam, Biddag voor
gewas en arbeid
9:30 Ds. P. Boomsma, Amsterdam
11:00 Ds. J. v.d. Veen, Heerenveen
9:30 Ds. L. Oost, Wergea

KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN

Dinsdag
Zondag
Dinsdag
Zondag
Dinsdag
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3 maart
8 maart
17 maart
22 maart
31 maart

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

Euch. B. v.d. Wal
Euch. B. v.d. Wal/ P. Vermaat
Euch. B. v.d. Wal
Euch. B. v.d. Wal/ L. Minnema
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Warten actief
Hallo dorpsgenoten,
Onze activiteiten zijn afgelopen maand weer goed bezocht en we hebben natuurlijk komende
maand weer activiteiten, te weten:
Donderdagmiddag 19 maart 14.30 uur is er weer een 50+ activiteit in de Iepen Stee, dit keer
is er een leuke quiz! We hopen wederom op een leuke enthousiaste opkomst.
Donderdagavond 26 maart om 18.00 uur hebben we weer gezamenlijk, gezellig en natuurlijk
Lekker ite! in de Kok en de Walvis.
Zaterdagavond 7 maart om 20.00 uur de laatste Pubquiz in de Wartenster. Het wordt een
spannende finale voor het eindklassement, maar ook gewoon een editie waar iedereen nog
aan mee kan doen.
Omdat het de laatste avond is van het quizseizoen, sluiten deze avond af met LIVE muziek
van Weima & vd Werf uit Wergea! Vanaf 22.00 uur. Gratis entree.
Maandagochtend 27 april 2020 is het Koningsdag en we vieren dat ook in Warten. Er
komen diverse spelen. Ook is er weer ruimte voor een rommelmarkt en kofferbaksale. Wij
zijn natuurlijk aanwezig met onze partytent met koffie en thee en……….broodje hamburger!
We hopen jullie allemaal te zien op deze activiteiten.
Groetjes,
Wartenactief

Karavaan van de vriendschap 2020
Simon Vuyk (1960, Harlingen) gaat door middel van een bakfietstour vriendschap zaaien in
de stad en 35 dorpen van de gemeente Leeuwarden en twee buurgemeenten. De Karavaan
van de Vriendschap in 2020. Dit gebeurt elke eerst vrijdag van de maand. Op 60
verschillende ontmoetingsplekken zal hij de dorps- en wijkbewoners aansporen om een
feestje te bouwen. Rond ontbijt, koffie, lunch, thee en avondeten. Met activiteiten die worden
gevoed door kunstenaars en cultuurmakers. Samen met plaatselijke welzijns-, zorg- en
hulporganisaties, verenigingen etc. en bewoners met passie. Als de Karavaan van de
Vriendschap passeert, momenten van samenkomst, vanuit een vriendschappelijke
levenshouding, met oog voor elkaar en een speciaal oog voor de medebewoners die je
weinig ziet. Die misschien wel eenzaam zijn. Die het verdienen om bij de hand te worden
genomen.
Simon Vuyk maakt de maatschappelijke waarde van vriendschap zichtbaar, met Podium
Harlingen, sinds 2015. Down-top. Want een samenleving die vanuit vriendschap naar elkaar
omziet, doet zelf iets tegen eenzaamheid. Van nature. Duurzaam. Mienskip! De Karavaan
van de Vriendschap is een creatief feest van verbinding en ontmoeting. Van de bevolking,
voor de bevolking. Niemand uitgezonderd.
De Karavaan van de Vriendschap komt aan in Warten bij ’t Earmhûs op
vrijdag 6 maart om 12 uur.
De Karavaan van de Vriendschap is onderdeel van LF2018/ Over de drempel van de
gemeente Leeuwarden.
Info:www.podiumharlingen.nl / info@podiumharlingen.nl
Kommune – Maart 2020
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KRYSTKUIER WARTEN 2019

Dit jaar werd in plaats van een gezamenlijke kerstnachtdienst besloten tot het organiseren
van een Krystkuier door het dorp. Omdat dit eerder op de avond zou zijn was de gedachte
hierbij dat meer mensen, kinderen in de gelegenheid zouden zijn om hieraan deel te kunnen
nemen en om op deze manier het oude verhaal ook daadwerkelijk te kunnen beleven.
Er werden geschikte locaties gezocht en mensen benaderd om een eventuele rol te willen
vervullen. Gaandeweg de voorbereidingen werd door het enthousiasme van het kleine
groepje organisatoren het geheel steeds groter.
De te kuieren route wilden we sfeervol verlichten door waxinelichtjes en lichtstrengen. Het
zou natuurlijk ook prachtig zijn wanneer er onderweg hier en daar naar muziek of zang zou
zijn. Niet alleen Wartensters maar ook een kleine delegatie van de Kriich werkte hieraan na
een telefoontje graag aan mee en naast Herodes lieten zij de blaasinstrumenten flink
schallen. Henk v.d. Leest werd gevraagd om wat beelden op film vast te leggen, deze vind je
op Youtube Krystkuier yn Warten,2019.
De inkopen werden gedaan waarbij wij uitgingen van ongeveer 60/70 kuierders maar
hoopten hierbij stiekem op 80/90. Maar mensen, wat een opkomst 
Al zal het niet overal vlekkeloos gegaan zijn en moest je hier en daar even wachten of heb je
alles niet goed kunnen zien of horen, zoals misschien in de stal bij de kleine Jozef en Maria
met hun kindeke Jezus – bedankt dat alles in een heel goede harmonie en sfeer is verlopen!
Inmiddels is het al bijna volop voorjaar wat natuurlijk wel wat vreemd is zo half februari maar
in deze Kommune toch nog een paar foto’s en een groot DANKJEWEL aan de medewerkers
en natuurlijk aan jullie, de deelnemers van de Krystkuier. BEDANKT 
Namens de organisatie Krystkuier Warten 2019
Alice, Wytske, Haye, Mieke en Anna
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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 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 jaarvergadering staat gepland voor
dinsdag 17 maart om 20.00 uur.
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.
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.

Kommune – Maart 2020
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EXPOSITIE 2020 - LETTERLAPEN út Warten e.o.
In een eerdere Kommune hebben wij jullie aandacht gevraagd voor de tentoonstelling die in
het museumseizoen 2020 in het Earmhûs wordt ingericht ‘Wartenster letterlapen e.o.’.
Heb je misschien ook nog ergens wat moois in een doos of kast. Misschien een letterdoek
van je moeder of beppe – oud, nieuw groot of klein? En wil je deze voor een paar maanden
aan het Earmhûs in bruikleen afstaan?
Op deze eerdere oproep zijn inmiddels hele leuke reacties gekomen. Zoals onderstaaande
letterdoeken van o.a. Boukje v.d. Berg- Kingsbergen, vroeger boerin aan de Oosterburen.

Je kunt je doek inleveren, graag met een briefje erbij, waarop:
- Naam, adres en telefoonnummer van de eigenaar.
- Ook graag de naam van de maakster en eventuele kleine bijzonderheden.
25 april en 9 mei aanstaande tussen 14:00 – 16:00 zijn wij in het het Earmhûs om je
letterdoek in ontvangst te nemen. De koffie en thee staat klaar! Lukt het niet om te komen,
neem dan kontakt op via tel.nr. 06 1100 4943 of 058 8435703.
Alvast bedankt en graag tot ziens!
Aaltje de Groot
Namens bestuur en vrijwilligers

Kommune – Maart 2020
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Yn kleur
Doe’t ik moandeitemoarn 3 febrewaris de krante iepenteard op tafel lizzen seach hie ik wol
yn de gaten dat der wat nijsgjirrichs ynstie, oars lei er net sa pontifikaal foar ’t sicht. Myn
each foel der fuortdaliks op – de sa bekende foto fan hast op de dei ôf 66 jier lyn. Mar no wie
er yn kleur! Ik stie der mei heal iepen mûle nei te sjen.
De krante sei dat Syds Wiersma it organisearre en elk wolkom wie. Syds Wiersma, in
pakesizzer fan bakker Bosma, koe ik wol dat it moast raar komme as tante Janne en ik der
net by koene. Want wat soe ik se graach libbensecht yn kleur nochris sjen wolle. Dat sa
setten tante Janne en ik op tiid en kreas yn de pronk op Slieker ta.
By de yngong fan Slieker stiene al allegearre pommeranten noflik mei-inoar te keuveljen. Der
hong in gemoedlike sfear en wy seagen gelokkich ek al wat bekende koppen. It fleurich
reedriderspraat fan de minsken die jin suver tinken dat it bûten werklik winter wie.
Al gau nei wat offisjele foarmlikheden sette de film útein. It wie yn ien wurd GEWELDICH!
Allinne wiene dy pear minuten yn in sucht en in skeet foarby. It bleau neitiid efkes stil, elk
moast suver wat bekomme. Mar doe kaam it rûzemoezjen los.
Och, omke Jeen mei de giel-blauwe linten en sjoch, it wiene reade tulpen dy’t yn de krâns
sieten. Pake, wat hie dy sûne reade wangen en beppe yn dy âldrôze jas. Sokke ienfâldige
saken wiene earder noait oan de oarder west mar oan de kleur fan beppe har jas te sjen hie
se my, doe’t ik in jier as 6 en in grutte baarch wie, út dizze jas in boartersjaske makke! En
wat liken se jong sa, foller jonger as op de swart-wyt foto’s. Op dy âlde kykjes, by ús
allegearre sa bekend, liken it mei troch de klean fansels echt al âlde minsken. Mar no koest
sjen dat se noch hielendal net sa âld wiene. Pake moast noch al 51 wurde en beppe wie
noch mar 47 jier.
Op de 2e foto sjochst as 4e man Piet Zwart fan Wergea. Piet siet efter ús yn Slieker en
fertelde dat er dy deis as 10e oer de finish kaam. 20 Jier wie er, lei yn Den Bosch ûnder
tsjinst en hie dy winter noch mar amper op redens stien. Hy fertelde dat er dy deis yn in
breiden riderspak riden hie. It pak wie op de breidmasine makke troch syn mouike Marrie,
frou fan Durk v.d. Duim (winner fan 1940). Sy wie ien fan de earsten yn dizze kontreien dy’t
doe al in grutte breidmasine hie. Yn in sucht en in skeet hie se de lange lapen fan krapoan
1.75 mtr. breide en yninoar flanst. Dit rappe pak sil Piet grif holpen hawwe om de gong der
de 200 km yn te hâlden. In lyts wike letter waard er yn syn ûnderbroek lykwols NL militêr
kampioen. It breiden pak lei skjin by mem yn de kast. Dy winter wie er sa sterk as in bear.
De 3e foto is makke yn 1956 en lit de mannen sjen dy’t mei har fiven oer de finish kamen.
Jeen Nauta wie altyd al te werkennen oan syn wyt breiden reedridersmûtske mar no koest
sjen dat Anton Verhoeven in fel oranje jak oan hie. Grif om’t er sa tusken de meast donkere
klean opfoel en sa ûnderweis dúdlik foar syn befoarrieder te werkennen wie.
Wat ha wy in prachtige middei hân seine wy letter, al duorre alles al mei al mar in oerke.
Allinne jammer dat net ien fan de trije broers v.d. Berg dit mear meimeitsje mocht.
Anne Heegstra
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Iepenloftspul

Beste dorpsgenoten,
De geruchtenstroom was al op gang gekomen, het gonsde door het dorp, via de
tamtam was menigeen al op de hoogte gebracht van het heugelijke nieuws,
Warten krijgt een eigen Iepenloftspul! Oké, het heeft eerder natuurlijk ook al in de
Kommune gestaan.
Op initiatief van Toanielselskip Warten is Stichting Iepenloftspul Warten in het leven
geroepen. Deze stichting bestaat uit een 9 koppig bestuur waarbij Willem Pool, Pieter
Rodenburg en Daan Constandse het statutair bestuur vormen. André Lijzenga, Ytje
Hooisma, Ingrid Hiemstra, Doetie Roeda, Piet Reitsma en Silke Spijkstra vormen de overige
leden van het dagelijks bestuur.
De voorbereidingen zijn al enige tijd in volle gang. Zo heeft Hilda Talsma dit hedendaagse
Iepenloftspul reeds geschreven. De personages zijn inmiddels gekoppeld aan de spelers die
de diverse rollen moeten gaan vertolken. Als locatie is het terrein van het Earmhus/
Greidbuorkerij aan het Hellingpaed aangewezen. En… de titel van het stuk met bijbehorend
logo zijn bedacht en ontworpen. Dit willen wij jullie uiteraard niet onthouden, dus bij deze! (al
is het in kleur natuurlijk mooier).
Speeldata
Vrijdag
11 september
Zaterdag
12 september
Maandag
14 september
Dinsdag
15 september
Donderdag 17 september
Vrijdag
18 september
Reservedag
Voor meer informatie:
www.iepenloftspulwarten.nl

Generale
Première

Zodra de kaartverkoop van start gaat wordt u hierover door ons geïnformeerd. De data
omcirkelen in de agenda kunt u uiteraard nu alvast doen.
Als bestuur gaan we er alles aan doen om er in samenwerking met alle betrokken een mooi
evenement van te maken. We houden u op de hoogte en graag tot in september!

Namens het bestuur van Stichting Iepenloftspul Warten
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FILM AVOND

In de winter van 1952 werd Alan Turing door de autoriteiten opgepakt voor het toen strafbare
feit homoseksualiteit, met een verschrikkelijke veroordeling tot gevolg. Wat echter bij
niemand bekend was, was dat Turing enkele jaren daarvoor tijdens de oorlog in het diepste
geheim leiding gaf aan een groep van knappe koppen. Hun opdracht was het kraken van de
Enigma code die de Duitsers voor al hun communicatie gebruikten. De machine die Turing
uitvond was niet alleen essentieel voor de beëindiging van de oorlog, ook was dit het
prototype voor onze hedendaagse computer.

Waar:
Wanneer:
Inloop:
Aanvang film:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Donderdag, 12 maart 2020
19.15 uur staat de koffie/thee klaar
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 aktiviteit wordt georganiseerd door de
Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter.
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Vogelwacht Idaarderadeel Noord

Beste leden,
In maart wordt bij de leden, die ons gemachtigd hebben tot automatische incasso, de
jaarlijkse contributie voor 2020 afgeschreven. Leden die zelf de contributie overmaken,
verzoeken wij dit voor eind maart te doen op banknummer NL97RABO0335499775 t.n.v.
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord. Deze bedraagt 4 euro. Voor degene die dit geld reeds
hebben overgemaakt geldt dit verzoek uiteraard niet.
Nog geen lid? Voor slechts 4 euro per jaar kan dat. U kunt zich aanmelden bij één van onze
bestuursleden of via de e-mail: boerdejan@kpnmail.nl
Door ons te steunen kunnen wij ons blijven inzetten voor de natuur en met name de
weidevogels.

Namens Vogelwacht Idaarderadeel-Noord.
Jan de Boer, penningmeester

Bloemetjesactie

Alvast voor in de agenda!
Op woensdag 8 april vanaf 17.30 uur komt Jeugdsoos De Roekeflecht weer langs voor de
jaarlijkse bloemetjes actie.
Meer informatie volgt in de volgende Kommune!
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Van Warten nei Warten

Op 16 mei 2020 zal de eerste van Warten nei Warten
wandeltocht plaatsvinden.
Deze wandeltocht kan een mooie oefening zijn ter voorbereiding op de Slachte of de
Nijmeegse vierdaagse. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon lekker even een blokje om gaan
met vrienden, kinderen, familie of bekenden omdat bewegen goed is voor jong en oud. Voor
de minder getrainden ligt er een tocht van ca. 13 kilometer in het verschiet.
Voor de die-hards hebben we een tocht van ca. 25 kilometer uitgezet.
Oefenen
Om je goed voor te bereiden op de tocht is het verstandig om vooraf te oefenen. Een zeer
belangrijk aspect bij wandeltochten zijn goede wandelschoenen. Loop je schoenen goed in
dan is de kans op blessures en blaren gering. Je loopt per slot van rekening niet zo maar
even deze afstanden. Rustig aan opbouwen is het devies voor het beste resultaat. Dus begin
met blokjes van maximaal ca. 5 km (voor Wartensters zou dit een slagje “De Stûken om”, of
even “It Skroet om” kunnen zijn. Deze “blokjes om” zijn uit te breiden met nog een slag door
het dorp en een slag over de jachthaven.
Ben je al wat verder in de voorbereiding dan zouden de blokjes “De Stûken om” en “It Skroet
om” achter elkaar aan gelopen kunnen worden. Dan weet je zeker dat je de tocht van 13
kilometer gaat volbrengen.
Voor de oefening van de tocht van 25 kilometer zou je op een gegeven moment via “de
Stûken om” over de Fonejacht kunnen gaan en dan bij het Prinses Margrietkanaal langs in
zuidelijke richting naar Earnewâld en op een gegeven moment weer naar Warten terug.
Het zijn maar wat ideetjes van ons.
Starttijden:

Ca. 13 kilometer aanvang 10.30 uur – 12.00 uur vanaf de jachthaven
Ca. 25 kilometer aanvang 09.00 uur – 10.00 uur vanaf de jachthaven

Voor inschrijven kijk op facebook of op warten.nl of ga naar inschrijvingen.nl
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“It lit de pastoar kâld”

Beste dorpsgenoten,
Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari was de Bidler weer het toneel van... het jaarlijkse toneel! Met
het toneelstuk “It lit de pastoar kâld” hebben de spelers het publiek twee kostelijke, goed
bezochte avonden bezorgd. Op de vrijdagavond hebben ruim 120 toeschouwers, waaronder
veel basisschool jeugd genoten van Catharinus van Balen, Ytsje Hooisma, Pieter Postma,
Hilly Boersma, Corrie van den Berg, Nynke Krottje, Frans Jorna, Jackolien Jelsma, Boele
Postma en Sije Postma die de rollen met verve hebben vertolkt.
Op de zaterdagavond waren zo’n 150 bezoekers getuige van het stuk waarin Pastoor De
Bonte de bisschop en zijn Afrikaanse zustergemeente Bouli Bouli om financiële
ondersteuning had gevraagd. Om te kijken of de parochie nog wel levensvatbaar is, stuurde
de bisschop zijn secretaresse. Deze norse vrouw leek vooral geïnteresseerd in het
verzamelen van “minpunten”. Als het aan haar lag, werd de parochie per direct opgedoekt. ‘s
Nachts werd er door verschillende oorzaken heel wat af gekreund en gesteund. Bij het
aanhoren van de meest waanzinnige verhalen in de biechtstoel, inclusief amoureuze
toespelingen van de man van de schoonmaakster, werd het de pastoor teveel. Om de eer
van de kerk hoog te houden, stelde het personeel alles in het werk om het reilen en zeilen zo
“normaal” mogelijk door te laten gaan. Dit valt echter niet mee met een “overleden” pastoor.
De hele toestand mondde uit in hilarische taferelen op het podium en enthousiaste reacties,
inclusief het vrolijke gerinkel van sneuvelende bierglazen, uit het publiek.
Speciale dank gaat uit naar ynstekster Grietje van der Velde, Meine Bijlsma en Pieter
Postma voor het licht en geluid en Truus Spijkstra en Elly van den Berg voor haar en make
up. Zij hebben er mede aan bijgedragen dat de spelers optimaal konden presteren.
Beide voorstellingen werden afgesloten met de verloting waarbij weer vele mooie prijzen te
winnen waren. We zijn onze sponsoren dankbaar dat zij hieraan ook dit jaar weer een
fantastische bijdrage hebben willen leveren.
De zaterdagavond werd voortgezet onder begeleiding van “Beautykees”. Een goeie band
met een uitgebreid repertoire, die dit jaar de voetjes wél van de vloer kregen. Zo werd het al
met al een zeer gezellige avond uit.
Volgende winter is Toanielselskip Warten uiteraard weer van de partij met een nieuw
toneelstuk. Maar komende zomer kunt u getuige zijn van het eerste Iepenloftspul van
Warten! Lees hier meer over elders in de Kommune.

Namens het bestuur Toanielselskip Warten
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Tennisvereniging Warten

Geachte (nieuwe) inwoner van Warten,
Zoals u waarschijnlijk weet heeft Warten een tennisvereniging met twee
gravelbanen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om eens langs
te komen om een balletje te slaan. Er zijn voldoende mogelijkheden om in verschillende
groepen te tennissen, lessen te volgen of om samen met een ander lid een partij te spelen
op het tijdstip dat jou uitkomt.
De banen liggen er altijd prima bij, de kleedkamers zijn beschikbaar en ’s avonds kan bij
kunstlicht worden gespeeld. Ook is het mogelijk om als nieuw lid, voor wie nog niet eerder
heeft getennist, tijdelijk een tennisracket van de club te gebruiken. Verder is er niet zoveel
bijzonders nodig om te kunnen tennissen behalve een paar voor gravel geschikte
sportschoenen en een goed humeur.
Kom dus eens langs op de toss op woensdagavond om een balletje te slaan of informeer
naar de mogelijkheden om samen met anderen te tennissen.

-

Contributie 2020
Leeftijd per 1-1-2020
A-Pupil tot en met 6 jaar
Pupil 7 tot en met 11 jaar
Jeugd 12 en 13 jaar
Junior 14 tot en met 16 jaar
Senior vanaf 17 jaar
2e en 3e seniorlid
max. gezinsabonnement

€ 26.50 (incl. lessen van ½ uur)
€ 40,00 (incl. lessen van 1 uur)
€ 45,00 (incl. lessen van 1 uur)
€ 70,00 (incl. lessen van 1 uur)
€ 87,00
€ 64,00
€ 215,00

Voor meer info kunt u contact opnemen met:
Nynke Verduyn (jeugd)
Gerard Bouwmeester (senioren)
tvwarten@gmail.com
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Secretariaat:
Fokje Bouwmeester-Koopmans
Hoofdstraat 21
9003 LC WARTEN
06-13071505
tvwarten@gmail.com

Uitnodiging
tot het bijwonen van de
Algemene ledenvergadering T.V. Warten
Datum:
Plaats:
Aanvang:

Dinsdag 24 maart 2020
Kantine het Molkhuske
20:00 uur

1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 25 maart 2019
4. Jaarverslag secretaresse
5. Verslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7.

Stand van zaken samenwerking met Sparta en IJsvereniging

8. Benoemen bestuur
9.

Rondvraag

10. Sluiting

Kommune – Maart 2020
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Algemene ledenvergadering

Begrafenisvereniging Warten e.o.
Uitnodiging
Woensdag 1 april 2020 Algemene ledenvergadering van begrafenisvereniging Memento Mori
Warten e.o. aanvang 19.30 uur in De Kok en de Walvis te Warten.
Na het officiële gedeelte om 20.15 uur hebben we gastspreker Gerda Wesselius uitgenodigd
om te komen vertellen over haar werk als afscheidsfotograaf bij uitvaarten en crematies.
Ook niet-leden zijn vanaf 20.15 uur van harte welkom.
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV d.d. 4 april 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Verslag penningmeester
6. Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet-herkiesbaar: Maaike Adema-Bouwer.
Het bestuur draagt Grietje Bergsma-Rinsma voor als nieuw bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering schriftelijk melden bij
de secretaris via mementomoriwarten@gmail.com.
8. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte om 20.15 uur
9. Gastspreker Gerda Wesselius, afscheidsfotograaf
Met vriendelijke groet,
Bestuur Memento Mori Warten e.o.:
Alies Sietsma, voorzitter
Anneke Venema, secretaris
Maaike Adema, lid
Klaas Haanstra, lid
WIST U DAT …
 Uw kinderen gratis lid zijn tot hun 18e jaar mits beide ouders lid zijn en op hetzelfde
adres wonen. Uw kind moet dan wel aangemeld zijn. Niet aangemeld, geen lid, dus geen
vergoeding bij overlijden. DUS MELD UW KINDEREN AAN!
 U al uw wijzigingen betreffende geboorte, verhuizing, nieuw banknummer, etc. door moet
geven via mementomoriwarten@gmail.com
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Puzzel
Speciale woordzoeker vanwege het jubileumjaar van de Kommune.
Oplossing in de volgende Kommune!
Veel puzzelplezier!

Antwoorden puzzel maand februari 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boalsert
Snits
Hylpen
Oerterp
Ljouwert
Nijskoat
Aldeboarn
Warten
Earnewâld
Appelskea

Kommune – Maart 2020

11 Eagum
12 Hurdegaryp
13 Sânhuzen
14 Reduzum
15 Eksmoarre
16 Aldskoat
17 Easterein
18 Poppenwier
19 Wergea
20 Allingawier

21 Boelensloane
22 Ychtenbrêge
23 Folsgeare
24 Ginnum
25 Hjerbeam
26 Koartehimmen
27 Nyegea
28 Friens
29 Feanwâlden
30 Lippenhuzen
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Contactgegevens Wartenster verenigingen
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
Memento Mori | mementomoriwarten@gmail.com | www.warten.nl
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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: 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
Iteke
Aukje
Alies
Lieuwe en Hennie
Klaas
Piet
Trudy

Ripperda
de Groot
de Jong
Sietsma
Hempenius
Haanstra
van der Velde
van Zon

Burg. Waldastr. 1
Tsjerkepaed 4
Midsbuorren 24
Oer de Barten 11
De Mieden 28a
De Mieden 28
De Mieden 36
Oer de Barten 13

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