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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 
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 6 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 17 augustus 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: 
14 september 
19 oktober  

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

5 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
8 17:30 Ophalen oud papier 
19 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
 

Augustus 

2 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
5 17:30 Ophalen oud papier 
16 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
30 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
30  Start collecteweek KWF 
 
Alle genoemde activiteiten gaan door, tenzij dit door de Coronamaatregelen niet mogelijk is. 
Kijk voor de actuele activiteiten op www.warten.nl 

 
 
Ingevlogen: Peter en Dirkje de Haan, Butenstreek 1012 
 Henk Huitema, Rounwei 25 
 Marjet Veldhuis, Hoofdstraat 20 
 Raymond de Vries, Corien Bleuming en Jayden en Jayzzlyn,  
 Oer de Barten 14 
 Gerrit Minnema, Hoofdstraat 68 
 
Verhuisd: Tytsje Visser, Denise en Jelmer Minnema naar Hoofdstraat 68 
 Thomas Roorda en Irina van der Veer, naar Hoofdstraat 75 
 
Overleden: Fokalien Neef, 67 jaar. Tsjerkepaed 3  
 
 
 
Bestuur en redactie van de  Kommune feliciteren hierbij alle geslaagden met het 
behalen van hun diploma!  
 
 
 
  

  
 
 

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. 

Dorpsagenda 

Roekenijs 
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Ik wil iedereen bedanken voor de leuke attenties die we in deze coronatijd mochten 
ontvangen. 
De violen doen het goed en de bolletjes zijn geplant.  Allemaal een goede en gezonde 
zomer. Marijke Tjaberings. 

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

Even voorstellen:  Henk Huitema 
 
Ik ben opgegroeid in Bolsward, verhuisd naar Lienden maar na ruim 10 jaar met heimwee 
weer terug naar Fryslän. Ik ben in Leeuwarden beland en nu vanuit een betonnen flatje 
verhuisd naar 't mooie Warten! 
Onder andere liefhebber van Oude Mercedes en daarnaast bezig met buizenversterkers als 
hobby. 
Ik ben ook wel in de tuin te vinden, er is niets mooier dan eigen groente en lekker eten. 
 

     .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Beste dorpsbewoners,  
 
Wij zijn Thomas en Irina en we wonen sinds kort op de hoofdstraat 75. We komen allebei uit 
Warten en we zijn dan ook erg blij dat we hier een woning hebben gevonden! 
 
Groetjes,  
Thomas en Irina  

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

Collecte KWF kankerbestrijding 
 
 

Zoals het er nu naar uit ziet, kan in de week van 30 augustus tot en met 5 september de 
collecte voor het KWF gehouden worden. Uiteraard zullen wij rekening houden met de 
Coronamaatregelen. Steunt u ons? 
 
Sylvie Montulet, coördinator KWF, locatie Warten 
Hoofdstraat 51  

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

U heeft nog de antwoorden tegoed van het cryptodenkertje van de maand mei: 
 
1 Krat   11 Plakken   21 Oever 
2 Rots   12 Absent   22 Arts 
3 Plooitje  13 Bijwerk   23 Stripverhaal 
4 School  14 Dozijn   24 Reptiel 
5 Stijgen  15 Meestal   25 Eland 
6 Stranden  16 Expres   26 Solo 
7 Schuim  17 Sire    27 Klodder 
8 Twist   18 Ikke   28 Steeds 
9 Kantine  19 Rekstok   29 Ras 
10 Galei  20 Piek   30 Salaris 
 
De nieuwe puzzel staat niet achterin de Kommune, maar is voor deze maand onder de 
Kerkdiensten. Redactie Kommune 
 

Ingezonden 
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KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN 
VOOR ELKE VIERING MOET U RESERVEREN: www.sintvitusparochie.nl!! 
 

Dinsdag 
Zondag 
Dinsdag 
 
Zondag 
Dinsdag 
Zondag 
Dinsdag 
Zondag 

14 juli 
19 juli 
28 juli 

 
2 aug. 

11 aug. 
16 aug. 
25 aug. 
30 aug. 

19.00 
9.30 

19.00 
 

9.30 
19.00 

9:30 
19.00 

9.30 

Martinuskerk 
Martinuskerk 
Martinuskerk 
 
Martinuskerk 
Martinuskerk 
Martinuskerk 
Martinuskerk 
Martinuskerk 

B.van der Wal 
Liturgiegroep 
B. van der Wal 
 
B.van der Wal 
B.van der Wal 
B.van der Wal 
B.van der Wal 
G. Kamsma 

Euch. 
Wo.Co. 
Euch. 
 
Euch. 
Euch. 
Euch. 
Euch 
Wo.Co. 

 

 
 
 

 
Kruiswoordpuzzel over Warten 
 

De letter in de grijze vakjes vormen een woord. 
 

 

  

Kerkdiensten 

Puzzel 
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Bêste doarpsgenoaten,  

Sa’t jimme yn de foarige Kommune lêze koene, is it museum oan grut ûnderhâld ta. De 
Greidbuorkerij, mar bynammen de heakape binne yn minne steat. It earste plan wie om sa 
gau as mooglik de heakape te ûntmanteljen, sadat er mei hurde wyn net ynstoarte kin. 

Mar de plannen binne wizige. Jelle Talsma sil mei in stielen konstruksje de kape stoarje, 
sadat de peallen ferfongen wurde kinne. Ek sil de ferbining tusken de peallen en de lêgers 
oanpast wurde, en wurde der dielen fan de lêgers ferfongen. Hjir sil ek Willem Pool syn 
bydrage oan leverje, en hy sil ek it hiele projekt begeliede. Hjirmei is de kappe foarearst wer 
feilich. Dan sil dernei it reid ferfongen wurde moatte, en dat is in grutte kostepost. Dit kinne 
wy as museum net drage. Dêrom binne wy dwaande mei in provinsjale subsydzjeregeling 
dy’t 50 persint fan de kosten dekke kin. Eask foar dizze subsydzje is dat de oare 50 persint 
ek beskikber is. Boppedat is der gjin garânsje dat de subsydzje takend wurdt. Foar de oare 
50 persint, en ek it grut ûnderhâld oan de greidbuorkerij, sykje wy dêrom sponsors. Der is al 
in begjin, der binne in pear sponsors, en ek de merkekommisje hat stipe tasein, mar der is 
mear nedich. Wy sille de kommende tiid in oantal ûndernimmers benaderje mei de fraach oft 
men ek sponsorje wol. Der komt in grut boerd by it museum te stean, dêr’t alle grutte 
sponsors in plakje op krije. Wy wolle jimme freegje om hjir alfêst oer nei te tinken. Om net 
allinne de ûndernimmers foar dit stikje Warten opdraaie te litten freegje wy mei klam ek de 
oare ynwenners fan Warten in bydrage te leverjen. Hjir sille wy noch in aardige aksje foar 
betinke. 

Wa’t in bydrage leverje wol kin kontakt opnimme mei ien fan de bestjoersleden, of it bedrach 
oermeitsje op IBAN: NL93 RABO 0335 4132 26 

Wy hoopje op jimme stipe, sadat wy mei-elkoar it museum wer yn eare werombringe kinne! 

Bestjoer Museum Warten 

  
Aan de brug en aan de lantaarnpalen bij het Wartenster Wiid, hangen 

weer de bloembakken. We hopen hier weer de hele zomer van te 

kunnen genieten.  

In juni is er brief verzonden en is er een bijeenkomst geweest over de aanpassingen van de 

brug die noodzakelijk zijn voor het op afstand bedienen van de brug. Mochten hier nog 

vragen en of opmerkingen over zijn dan kan dit via de mail gemeente@leeuwarden.nl of via 

de telefoon 14058 

Voor alle nieuwe inwoners is er een informatiemap met flyers van de verenigingen. Bent u 

een nieuwe inwoner van Warten, en heeft u nog geen map ontvangen laat het ons weten. 

  

Grut ûnderhâld 

Dorpsbelangen 

mailto:gemeente@leeuwarden.nl


10 Kommune Warten 

  



Kommune – Juli/ augustus 2020 11 

  



12 Kommune Warten 

  



Kommune – Juli/ augustus 2020 13 

 

As it goed is hat elkenien in pûdsje mei blombollen krigen dy’t úteinlik gladioalen wurde en 

wy hoopje fansels dat jimme dy in plakje jûn ha. De bollen dy’t we oer hiene, ha wy by de 

tsjerke plante. Fierder hoopje wy dat it hoekje grûn by de jachthaven aanst ek folstiet mei in 

ferskaat oan blommen en dat de sinneblom-aksje in súkses wurdt. Op 25 septimber kinne 

jimme de hichte fan de sinneblommen oan ús trochjaan en we binne benijd wa’t de heechste 

krije sil. We hawwe ek op ’n paad west mei Jan en Geert fan de gemeente om te sjen op 

hokker plakken we de berm rjochting de Oebele Om Wei noch wat mear fariaasje jaan kinne, 

mar wat wie it dit jier al in pracht mei it giele koalsied! 

Neist al dizze aksjes wolle we eins ek wol graach wat dwaan foar de wrâld en ús neiteam 

no’t it sa need giet yn ‘e Amazone en dêr hieltyd mear beammen ferdwine. Soene we net in 

stik grûn by Warten folsette kinne mei beammen as tsjinreaksje, fregen wy ús ôf? Dêr soene 

we dan tagelyk wat moais fan meitsje kinne mei bygelyks rinpaden, in kabouterpad en in 

losrinfjild foar de hunen. Beammen binne wichtich foar de luchtkwaliteit en no’t de longen fan 

de ierde (de Amazone) hieltyd lytser wurde, kinne wy miskien sels in (lytse) bydrage leverje 

om de luchtkwaliteit op peil te hâlden. Wierskynlik wol hiel idealistysk, mar ek in kwestje fan 

‘ferbetterje de wrâld, begjin by dysels’. It is ek noch mar in idee, mar wy soene al graach 

witte wolle oft hjir draachflak foar is. Reaksjes kinne stjoerd wurde nei dbwarten@gmail.com 

en we winskje jimme allegear in fleurige simmer ta! 

Groetnis fan Doarp yn it grien. 

 

Oan it begjin fan de maaityd siet d’r in spantsje swanen yn it Skroet kreas efter in 
hikke. Berber en ik hawwe wat mei swanen. Op ús troukaart stiene twa swanen en 
bij de berte fan elts bern kaam d’r in swaantsje bij. Siz mar : “swaan kleef aan”. En 
as d’r dan sa ticht bij ús in swaan nestelje wol dan binne wij dêr tige mei 
ynnommen.  
Mar doe’t de boer yn it lân wie om te meanen wiene oan it ein fan de dei de 
swanen fuort en it nêst leech…… Wat is hjir bard? Wij witte it net mar fûnen it 
spitich om te konstatearjen. 
 
Sa as jimme misskien wol witte, binne swanen in libben lang byinoar. Wat wiene 
wij dan ek bliid dat it pearke oan de oare kant fan ‘e dyk, flak troch in daam neist it fytspaad 
rjochting Wergea, in twadde poging die. In kreas nêst mei yn elts gefal trije aaien dêrt op 
bred waard. Dei yn dei út, in swaan briedt om en de nabij seis wike. Mar ein maaie wie it fan 
it iene op it  oare moment oer. De swanen tegearre yn it lân en gjin jong te sjen. Wat sille we 
no beleve? 
 
Wat is hjir oan de hân? Wol immen gjin swannejongen opgroeien sjen? Hat de stienmarter 
hjir mei út te stean? Wij witte it net mar binne hjir net bliid mei. 
 
Doe’t ús bern noch lyts wiene, seachen wij meiinoar in film oer twa swanen (jim riede it fêst: 
Sallo en Drift). It wie in machtige natuerfilm mar we witte net mear hoe as it ôfrûn. We hawwe 
al oan it googlejen west om it werom te finen mar dat is oant no ta net slagge. Mar oeral dêrt 
wij twa swanen byinoar sjogge, roppe we steefêst: “Sallo en Drift”. 
 
Jim begripe fêst dat wij it tige spitich fine dat dizze Sallo en Drift it dit jier sûnder jonkies 
dwaan moatte. 
 
Gerard en Berber 

Sallo en Drift 

Blombollen 

mailto:dbwarten@gmail.com
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Beste Wartensters, 

Bij de tennisvereniging worden we nog steeds getroffen                                                      

door de Coronamaatregelen. Maar ach, de jeugd heeft                                                     

inmiddels de meeste lessen voor dit jaar al weer achter                                                                    

de rug.                                                   

Ook de senioren hebben weer menig balletje geslagen.                                                                

Helaas mogen we op dit moment (15 juni) nog steeds niet tossen (alleen enkelspelen) c.q. 

spelen in de dubbel (tenzij de 4 personen uit één gezin komen). De kantine, de 

kleedgelegenheid en de toiletten moeten gesloten blijven.  

Door de enorme droogte waait het gravel zowat allemaal van de baan af. Extra sproeien 

aangevuld met zo nu en dan een plaatselijke bui zorgen er voor dat de lijnen op hun plaats 

blijven liggen. 

De voorjaarscompetitie is uiteraard ook niet door gegaan. Wellicht dat we na de zomer nog 

wat wedstrijden kunnen gaan spelen. Op dit moment wordt daar druk aan gewerkt bij de 

KNLTB.  

We zien jou graag aan de Rounwei bij It Molkhúske!  

Oant sjen. 

Bestuur T.V. Warten 

Fokje Bouwmeester, Easge Popma, Nynke Verduyn, Jan Koopmans en Gerard 

Bouwmeester 

 

Vorig jaar hebben we met veel pijn en moeite groenstroken op de Midsbuorren en aan de 

Rounwei over de kop laten halen en ingezaaid. Met name de zonnebloemen deden het 

voortreffelijk. Dit jaar zouden de “tweejaars bloemen” een prachtig bloemenspektakel moeten 

opleveren……. Helaas is de praktijk geheel anders. Er is veel minder kleur en fleur te zien en 

de circa 1000 zonnebloempitten die we hebben gestrooid, hebben door de droogte en de 

giga hoeveelheid riet, (nog) géén kans gezien om boven de grond uit te komen. 

Bij twee kleine stukjes in “it Skroet” hebben we nog getracht om een bloemenweelde te 

krijgen. Ook daar is, ondanks het vele sproeien, veel te weinig boven het maaiveld uit 

gekomen. Diverse zonnebloemen overleven het daar wel, zoals het nu lijkt. Kortom veel werk 

maar weinig resultaat…….. ZONDE.       

Gerard 

 

Tennispraat 

Zonde 
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Ik lis wekker op bêd en hear de fûgels bûten al sjongen. Ik gean der mar út, sliepe wurd 

dochs neat mear. Ik betink my dat ik wol efkes mei Baike te farren kin. Earst mar wat iete. 

Efkes twa aaikes út it hinnehok helje, bakke, en op in stikje bôle mei wat piper en sâlt. Sa, 

dat smakket bêst. No mar gau nei it museum, wer’t de skou yn it skiphûske leit. Wylst we 

troch it doarp rinne hear ik de klok 5 oere slaan. We binne by it skiphûske oankaem, en dêr 

komme de twa fryske hynders fan Hobert fuort op ús ta. In prachtig gesicht sa yn de stille 

moarn. By it fuortfarren besykje ik net te folle leven te meitsjen, de buorlju fan it museum 

meie noch best efkes trochsliepe. Pas at ik troch it draaibregje bin start ik de oanhingmotor 

en far fuort. It is sa moai stil en it wetter is moai flak, ik hie sûver wol in stikje roeie wollen. 

Mar ik haw gjin riemen by de skou, dus dat skeelt my wer switten. We farre troch de neare 

Saiter en der swimme in stik as wat guozzen. De measten binne noch pyken, en sitte tsjin it 

fleanen oan. Se wolle foar my útnaaie, mar in pear kinne net goed fuort komme. Dat ik 

minderje mar wat gas, sadat se moai rêstich de reiden yn swimme kinne. Baike soe wol 

graach efter de guozzen oan wolle, se stjit op it foarste bankje, en hinget sa fier as se kin oer 

de râne. At we de guozzen foarby binne springt se wer fan it bankje ôf nei achteren. Se kin 

noch wol ris yn it wetter falle, sa mâl docht se it soms.  

At we by de swellemuorre del farre komt der krekt in iisfûgeltsje wei en fleant in stikje foar ús 

út. Sa komme we op de Saiterpetten, en der leit it hielendal fol mei boaten. Mar it is hielendal 

stil, in nuvere gewaarwording, krekt as binne je yn in pretpark nei slútingstiid, sjit troch my 

hinne. Want mei al die drokte is it soms krekt in pretpark, ik bin bliid dat ik sa betiid bin, it is 

no noch moai rêstich. By de holstmar gean we oan wal, dan kin Baike ek efkes pisje. It rûkt 

dêr hearlik nei bloeiende blomkes(ik soe wier net witte hokker it binne). We rinne in rûntsje, 

en gean werom nei de skou. Mar at we by in strúkje del rinne begjint it ynienen te ritseljen, 

en der knappe takken. En sa komt der in moaie reebok út de strúken weispatten, en fleant 

mei grutte sprongen troch it reit by ús wei. Baike skrikt der sûver fan, en we stean tegearre it 

bist nei te sjen. Sa moai, myn hert begjint der sneller fan te klopjen. 

We farre fierder oer de Âlde wei, stekke tuskentroch oer in petgat nei de Folkertsleat, en 

farre der de Rânsleat yn. It lyket my wol leuk om der ris achter it eilantsje del te farren. Dus ik 

far it lytse sleatsje yn, mar krekt at ik troch de bocht gean sil Baike oer it bankje hinne 

klimme, en rekket har lykwicht kwyt. Der wie it al sa fier, Baike rûgelt oer board! Lokkich hat 

se faker swom de lêtste tiid, en se swimt dan ek gau nei de kant ta. Se wachtet tusken de 

reiden, ik far der snel hinne en lûk har gau wer oan board. Ik tink, se sil wol raar skrokken 

wêze, mar se kwispelt omraak, en springt al fuort wer oer it bankje hinne. Lokkich mar, tink 

ik, gekke hûn. Mar se is fansels hielendal wiet, en swart fan de drek. No kin har dat net 

safolle skille, en de skou wie dochs al net hiel skjin, mar at we oer de lange sleatten wer nei 

hûs ta farre, krijt se it kâld, en krûpt se tsjin my oan, sa as wol faker. 

Mar ik ha de skjinne klean oan, en besykje har dochs mar wat fan 

my ôf te hâlden, al lyket it fansels wol sneu. Mar we binne sa wer 

thús.  

At de skou wer te plak leit rinne we earst noch mar efkes nei it 

swimplakje ta, der lit ik Baike in stikje swimme, sadat se wer moai 

skjin is. We rinne nei hûs, en der krijt Baike har brokjes, en ik pak 

foar mysels in eintsje droege woarst. Sa, dat wie in moai begjin fan 

de dei, genoaten fan al it moaie libben om ús hinne. 

Boele Postma 

Snein te moarn 4:30 
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Veel van wat we gewend zijn kan niet meer. Ineens moeten we op een andere manier 
afscheid nemen, de teleurstelling is groot, de onzekerheid nog groter. Niet iedereen die je 
erbij wilt hebben kan erbij zijn. Je mag geen hand geven om te condoleren of een arm om 
iemand heenslaan en een knuffel is al helemaal uit den boze.  
 
Wat kan er nog wel? Langzaamaan vinden we ons weg hierin en worden we creatiever in het 
persoonlijk maken van het afscheid. 
 
Mijn manier van werken is veranderd, bij elke melding van overlijden maak ik de afweging, 
ga ik wel of niet naar deze familie toe voor het regelgesprek. Als nabestaanden niet in 
thuisisolatie of quarantaine zijn, zelf geen klachten hebben en er voldoende ruimte in huis is 
tussen de aanwezige personen, ga ik naar de mensen toe.  Wanneer nabestaanden wel 
verkoudheidsklachten hebben dan bespreken we de uitvaart telefonisch of werk ik via 
beeldbellen. Dit laatste doe ik uiteraard ook  wanneer men dit zelf graag wil  in verband met 
angst voor besmetting.  
 
Ik denk veel na over dingen die nog wel kunnen bij een afscheid in tijden van Corona, want 
we moeten ons neerleggen bij de situatie zoals hij nu is, ‘it is sa ‘t it is’. Een mooi 
afscheidsritueel is nu belangrijker dan ooit. Het moet kloppen, je weet niet wanneer je weer 
met al je geliefden, vrienden, kennissen en familie samen kan zijn om afscheid te nemen en 
herinneringen te delen. Men is verdrietig om het verlies maar ook om de situatie. Deze 
omstandigheden zijn niet zoals je het hebt bedacht of wil. Daarom is het belangrijk om goed 
af te sluiten, om goed afscheid te nemen. 
 
Voor sommige gewoontes komen prachtige alternatieven in de plaats, zoals een hand op je 
hart in plaats van de hand geven. Het is anders, onwennig, ongemakkelijk maar zeker een 
mooi gebaar. 
Bij een uitvaart mogen op dit moment maximaal 30 personen aanwezig zijn, per 1 juli (onder 
voorbehoud) zijn uitvaarten voor maximaal 100 personen weer toegestaan. Een aanzienlijke 
verhoging, maar tot die tijd zoeken we naar manieren om toch te verbinden en samen 
afscheid te nemen. Dat kan op veel manieren, zoals de afscheidsdienst via livestream uit te 
zenden, zo kan de bijeenkomst live worden gevolgd op internet.  De meeste uitvaartlocaties 
beschikken over faciliteiten voor livestreaming, ook als dit in een gebouw of kerk niet 
aanwezig is, dan is het wél mogelijk en regel ik dat. 
Een ander mooie mogelijkheid is een erehaag van gasten die niet bij de afscheidsdienst of 
plechtigheid mogen zijn; de erehaag kan gevormd worden bij vertrek vanaf huis of bij 
aankomst op de afscheidslocatie. Men kan een rij vormen waarbij iedereen minimaal 1,5 
meter afstand van elkaar houdt en zo een erehaag maken door een straat of meerdere 
straten waarbij de kerkklokken ook nog geluid kunnen worden.  Dorpsgenoten en vele 
anderen kunnen op deze manier een laatste groet brengen. Of erehagen kunnen gevormd 
worden door bijvoorbeeld teamgenoten van een voetbalclub of collega’s. Het zijn allemaal  
rituelen die enorm veel indruk maken op de nabestaanden en troostend zijn. Het is 
ontroerend, bijzonder en heel indrukwekkend. 
 
De regels en het regelen van een uitvaart zijn in deze coronatijd anders dan anders, maar 
mijn inzet zeker niet. Natuurlijk blijf ik nog steeds dag en nacht bereikbaar voor 
nabestaanden en zullen we er álles aan doen om zo goed en persoonlijk mogelijk afscheid te 
kunnen nemen.  
 
Anna Bijlsma 
Uitvaartbegeleider 
o.a bij Uitvaartvereniging ‘Memento Mori’ te Warten 
 

Afscheid nemen in tijden van Corona 



20 Kommune Warten 

tel. 06 – 10 33 03 37 
  



Kommune – Juli/ augustus 2020 21 

 
Der waard foarsein, in tongerbui soe jûns ferkuolling bringe, mar dat foel ôf. In brodzige 

nacht joech inkeld in snjitterke wylst it oan de loft rûnom wjerljochte. Near en dizich wie de 

moarntiid. Yn mistflagen skode in skouke stil de feart lâns. Riemen beruorren foarsichtich it 

oerflak. By it opheljen makken drippen kringen. Stadich waarden se grutter, oan’t se yn 

glêdens opgiene. Kalm glide it skouke fierder. As in byld stie Bijke op it foarste bankje, snút 

omheech. Rûkte er reinwetter?  

Sa dreaune se, as it foarjier my foarby. Foar’t ik der weet fan hie wie it ommers al mids juny. 

In hiele maaitiid yn ien weach ûndergien. Is it egoïstysk, ûnferskillich, kâld as hurd? Mar om 

net yn al it benearjende dat oer ús en de wrâld hinne kaam te fersûpen, doarme ik sa no en 

dan, lykas wol faker, yn in eigen wrâld om.  

 

Sok omdoarmjen, deidreamen,  smyt soms wûndere prakkesaasjes op. Yn ien fan dy 

gefallen hawwe se laat ta it ûndersteande fers, Need. De titel kinst oersette yn ‘nood’ en it 

fers is publisearre by Ensafh.   

 

Need 

 

De wrâld ûntjout him en it foarjier sjongt, 

titelroazen trompetterje yn it golle grien en  

wylgen lâns de grêft widzje harren loaten wylst 

strielen fan sinne sidekrûpboartsje om keale stiennen. 

 

Krieën gekjeie, krasse harren leafdeslieten. 

Nijsgjirrigens docht harren swijen yn krunen  

om’t oer it grint ienlik fjouwer minsken geane. 

Dierberen drage linnen bedutsen mei leeljes, 

 

fan leafde en fergonklikens it symboal. 

Brutsen siket elk syn wei en efter glêzen stoarje se 

yn iensumens oer útstoarne stêden, heare in bûnzjen 

mei de bea om stipe, hoop by sykte en ôfskie. 

 

It is skreaun nei’t ik in reportaazje seach fan tige oandien sikehûspersoniel yn Italië. It like 

doe noch fier fuort mar ik tocht al by mysels – moast dy ris 

foarstelle wannear’t it hjir sa slim wurde sil.  

Sa as yn Italië hat it yn Nederlân, en foaral Fryslân net west mar it 

hat, ék om ús hinne, fertriet en skrinende tastannen teweech 

brocht.  

As nochtere Fries sil ik de kommende tiid al mei de situaasje 

rekken hâlde en hoopje dat wy mei-inoar probearje der wat om te 

tinken. Want op sa’n saneamde ‘frijwillige’ lockdown sit neffens 

my net ien wer te wachtsjen.  

Dêrom, bliuw kalm en hâld hoek.    

 

Anne Heegstra 

  

Deidreame 
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Dexter 

Bijna een sinister relaas, over Dexter. Onze Dexter is een zwartwitte ex-kater in de bloei van 

zijn asielzoekersleven. Met gelukkig niet het ambivalente gedrag van zijn moorddadige 

evenknie op TV. Tenzij je het voorval als eentje van suïcidaliteit wilt betitelen. Maar dat was 

het niet. Het was een kwestie van een onderzoekend zoetekauwtje, onwetendheid van baas 

Henk en onderzoeken en speculeren van de bistedokter en daarna de puzzelstukjes om hun 

plaats laten vallen. En de goede afloop werd gevierd met een borrel! 

Dexter was niet fit en belandde bij mij op het spreekuur. Kon weinig vinden en behandelde 

zijn misselijkheid puur symptomatisch met een prikje daartegen. Wellicht wat gegeten dat 

verkeerd was gevallen ofzo. De volgende ochtend was ie nog zieker. Geen koorts, bleef 

overgeven en zo misselijk als een kat kan zijn. Bloedonderzoek wees op ernstig nierfalen. 

Waarom zo plotseling? Dexter is Hollands welvaren met zijn bijna 7 kilo lichaamsgewicht! De 

torenhoge nierfunctiewaarden met een barslechte prognose weerhielden Henk en zijn eega, 

allebei kattenliefhebbers pur sang, er niet van dat ik een poging mocht wagen door de kater 

op te nemen en aan het infuus te leggen. Met het typisch naar beneden gebogen koppie, dat 

kenmerkend is bij een dergelijke aandoening, ging Dexter bij ons in de opname.  

Die rare knik in de nek was de volgende morgen verdwenen en de kater koekeloerde 

duidelijk helderder om zich heen. De hoge bloedwaarden waren gehalveerd en Dexter wilde 

zowaar wat eten. Ik belde met Henk en stelde hem op de hoogte van de hoopgevende 

vordering. “Ik heb de motor verkocht, dus ik heb geld om de behandeling te bekostigen”, 

meldde  hij. Ik schrok daarvan. Dat had toch niet gehoeven, we hadden ook een regeling 

kunnen treffen? Maar nee, de vorige ernstig zieke kat was ondanks een behandeling bij de 

dierencardioloog gesneuveld en dat had meer dan duizend euro gekost. Daar hadden ze 

tijden krom voor gelegen en dat wilde Henk per sé niet weer. Dan die andere liefhebberij 

maar opofferen… 

Weer een dag later had Dexter genoeg van de infuusslangen aan zijn lijf en dus begon hij die 

zelf te verwijderen. De bloedwaarden waren nu bijna binnen de norm zodat het me 

verstandig leek het infuus dan zelf maar af te koppelen. Met een pakketje nierdieet ging de 

patiënt naar huis. Terwijl hij op de praktijk zo’n progressie vertoonde, ging ie thuis rare 

buitelingen maken. “Dit is niet goed”, hoor ik Henk nog zeggen… Onderwijl gingen we 

speculeren over de oorzakelijke factor. Ik opperde dat ik een dergelijk beeld kende van een 

hond die koelvloeistof had binnengekregen. Toen ging bij Henk een lichtje branden. Hij had 

in de garage ook dat goedje gemorst. En hij vond het al zo raar dat Dexter de zolen van zijn 

schoeisel had zitten aflikken. Dat spul is zoetig en dus aantrekkelijk. En een kat is nóg 

gevoeliger voor vergiftiging met koelvloeistof dan een hond. Dat moest haast de oorzaak wel 

zijn! Rigoureus als Henk is, verdwenen de sloffen in de container… 

De volgende dag ging het gelukkig alweer veel beter met onze patiënt. Als nazorg bedacht ik 

een speciale therapie. Alcohol werkt namelijk als tegengif bij ethyleenglycol vergiftiging.  

Aangezien Henk nagenoeg niet drinkt voorzag ik hem van een klein flesje zoet huppelwater 

met het hoogste promillage dat ik in onze eigen kelder kon vinden. “Tweemaal daags een 

door Menno J. Wiersma  www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl 
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neut”, aldus mijn recept. Met een spuitje lukte het prima om de kat dat in het bekkie toe te 

dienen.  

Thans maakt Dexter het gelukkig weer uitstekend. “Eigenlijk zelfs beter dan voorheen!”. Of ik 

het restant van de borrel terug wilde? Van mij mocht Henk die zelf opdrinken. Met mate(n), 

hè. Uiteraard, want hij is ‘toch zeker Gekke Henkie niet!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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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 | Geertje Conradi | 06-57591409 | 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  

Memento Mori | A. Bijlsma |  06-10330337 |  mementomoriwarten@gmail.com | www.warten.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 

Stichting Iepenloftspul Warten | Pieter Rodenburg (secr. | 06-24768954 | www.iepenloftspul.warten.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 en stichtingen 

mailto:dbwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
http://www.warten.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 J. van Burg huisartsen | R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers 

Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea | Tel: 058-2551261, SPOED: KEUZE 1 

website: www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.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 

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

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 06-2916274  

Alies Sietsma Oer de Barten 11 06- 10144946 

Hennie Hempenius De Mieden 28a 06-11417788 

Klaas Haanstra De Mieden 28 06-25510385 

Piet van der Velde De Mieden 36 06-46172840 

Trudy van Zon  Oer de Barten 13 06-13168819 

    

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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