Oktober 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:
Lianne Koning, Hoofdstraat 6, 9003 LH 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 8.
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 19 oktober 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 november 2020
18 januari 2021
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Dorpsagenda

3
17
17
25
28
31

13:00
16:00
20:00
16:00
18:00
16:00

Puzzeltocht, start benzinepomp haven, de Kruiswaters
Koffiedrinken voor alleenstaanden
Pubquiz, ByBoelies, Warten Actief
Koffiedrinken voor alleenstaanden
Ophalen oud papier
Vossenjacht, dorpsplein, Warten Actief

Roekenijs
Ingevlogen:

Dimitri van der Veer, Rounwei 9 uit Zwaagdijk- West

Informatie voor deze rubriek kunt u doorgeven aan de redactie via mailadres:
kommunewarten@hotmail.com
De oplossing van de puzzel van vorige week was:
1.sjaal
2.manie
3.priem
4.borst
5.roede
6.graad
7.blank
8.snoer
9.koets
10.hinde
11.snoet
12.genre
13.tabel
14.engel
15.tegel

lakjas
jakhals
inname unaniem
premie empirie
bistro
inborst
poeder eierdop
aardig diagram
balkon honkbal
forens fronsen
orkest rekstok
heiden eenheid
stoken netkous
engerd nederig
belast stabiel
liegen legioen
lengte elegant
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16. reeks
17. maart
18. teelt
19. uiten
20. repel
21. genie
22. baard
23. snert
24. kalme
25. imker
26. troef
27. plens
28. trein
29. nevel
30. molen

streek
trauma
atleet
tuniek
prieel
gieten
beraad
snater
makreel
kermis
trofee
slopen
intern
voelen
limoen

stekker
amateur
tweetal
funktie
reptiel
negotie
aardbei
restant
kameel
markies
offerte
epsilon
trainen
envelop
miljoen
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Uw advertentie kan hier ook
staan!
Informatie bij
Daphne v/d Velde /
daphnevdvelde@hotmail.com
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Ingezonden
Tige tank allegearre foar de stipe op hokker wize dan ek: tidens myn sikehûs ferbliuw, yn it
refalidaasjesintrum en by myn thûskomst. It hat ús tige goed dien.
Martsje en Roel

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KWF collecte
Ondanks alle coronaperikelen kon er dit jaar voor het KWF toch gecollecteerd worden,
digitaal met een QR code en gewoon in de collectebus By Boelies. Helaas is het, vanwege
het invoeren van de QR code die landelijke gebruikt werdm niet mogelijk om aan te geven
hoeveel er in ons dorp totaal is gedoneerd, omdat dit landelijk geregistreerd wordt. Rutger en
Melissa van ByBoelies worden evenwel hartelijk bedankt voor hun inzet en extra rondje met
de collectebus door het café.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Polderdyk
No’t it fytspaad klear is, wurdt it drokker yn it Skroet, want it rint no in stik nofliker fansels.
Mar je kinne ek moai oer de polderdyk lâns de Meannewei.
Dan ha je in wat langere route en wer ris wat oars. Earst efkes troch it lân, oars moat je bij de
brêche in ein nei ûnderen en dat is net sa noflik. Ek binne de opstapkes soms ferskûle, of
lizze op de kop, of de poaten binne bryk, mar dat komt grif omdat d’r kij yn it lân rûnen.
En dy ha d’r lekker tsjinoan rost, tink ik. Meast sjoch ik yn’t foar of d’r ek kij tsjin de polderdyk
oan rinne, want dan gean ik d’r mar net del.
Dat guod sa efter je oan te hobbeljen hoecht foar mij net. Je komme dan foar Wergea bij
Petroland wer út en kinne sa werom nei Warten ta. Echt in leuk loopke. Besykje it mar ris.
Sukses.
Berber
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

4 okt
11 okt
18 okt
25 okt

9.30
9.30
9.30
9.30

Warstiens
Warten
Warstiens
Warten

ds. A. Terlouw
ds. A .Buizer
ds. A .Buizer
ds. H. Post-Knol

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

4 okt
11 okt
18 okt
25 okt

9.30
9.30
9.30
9.30

Ds. L. Oost
Carlijn Niesink
Mevr. Tsjikke
Bloem
Ds. A. Bouma

Wergea
Wurdum
Hijum
Leeuwarden

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN
Dinsdag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zondag
Woensdag

6 okt
7 okt
11 okt
14 okt
20 okt
21 okt
25 okt
28 okt

Kommune – Oktober 2020

19.00
15.00
9.30
15.00
19.00
15.00
9.30
15.00

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

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

Euch.
Rozenkrans
Wo.Co.
Rozenkrans
Euch.
Rozenkrans
Euch.
Rozenkrans
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Warten actief

Hallo Wartensters,
Wij, van Wartenactief, gaan voorzichtig weer wat actiever worden. Een hele uitdaging met
de nodige voorzorgsmaatregelen.
Op Zaterdag 31 oktober om 16.00 uur op het dorpsplein Vossenjacht, met als thema
Halloween. Voor jong en oud dus voor iedereen!
Ook de pubquiz kan weer van start. De data zijn:
17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 20 maart om 20.00 uur.
De locatie zal deze keer zijn bij de nieuwe uitbaters, Rutger en Melissa van BY BOELLIES.
Graag weer tot ziens bij onze activiteiten.
Wartenactief.

Kom knutselen!!!!
Vorige week hebben alle kinderen van de Finne een opgavestrookje mee naar huis
gekregen. Je kon je opgeven t/m 27 september. Mocht je het onverhoopt vergeten zijn. Vul
onderstaand briefje alsnog in, ren ermee naar De Mieden 21 of Hoofdstraat 81, uiterlijk
dinsdag 29 september, dan gaan we nog een plekje voor je vrijmaken!
Het knutselseizoen staat weer voor de deur. Na de herfstvakantie beginnen we op 23
oktober 2020 weer met knutselen op vrijdagavond. Zoals gebruikelijk van 19.00 tot 20.00 uur
in het Roekeltsje. De kosten bedragen €12,50 per kind voor het hele knutselseizoen!
Zit je op de basisschool in groep 3 t/m 8, of woon je in Warten en wil jij ook graag mee
knutselen? Geef je dan nu op.
We verwachten van de ouders dat zij 1 of 2 keer in het seizoen gezellig komen helpen.
Hiervoor maken we een planning zodra we weten wie zich hebben opgegeven.
Groetjes van Klasina, Froukje, Corrie, Wietske, Hillie en Janine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgavestrook samen met €12,50 vóór 29 september inleveren op
De Mieden 21 of Hoofdstraat 81.
Voornaam:
Achternaam:
Leeftijd:
Groep:
E-mail:
06-nummer (i.v.m. groepsapp waardoor we makkelijk kunnen communiceren dit
knutselseizoen):
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Wat er niet in de brief stond…
Wat betekent het voor het dorp als de brugwachter verdwijnt?
Voor de zomer was er plots de brief van gemeente en provincie: de brug wordt op afstand
bediend en daarvoor is er een informatie-avond. Deze brief was op aandringen van
dorpsbelangen verstuurd- de gemeente was eigenlijk niet van plan geweest het dorp te
informeren. Er was immers corona en schijnbaar moeilijk zoiets te organiseren. In de haven
lazen we pas in de Kommune over de avond - er was iets ‘misgegaan’ bij de verspreiding en
grote delen van het Hellingpaed en de bewoners van de haven hadden de brief niet
ontvangen. Als direct betrokkenen waren we toch wel erg nieuwsgierig en via dorpsbelangen
kregen we meer informatie.
Inmiddels hebben wij, en anderen, via dorpsbelangen en/of op eigen titel bezwaar gemaakt
bij de projectleider. Op ons bezwaar volgde een bezoek van de projectleiders van gemeente
en provincie. In een gesprek van ruim twee uren werd een hoop duidelijk, maar werden onze
zorgen niet weggenomen of juist versterkt. Er kwam ter sprake dat het dorp onvolledig is
geïnformeerd en wij lieten weten dat we de ontbrekende informatie graag met het dorp
wilden delen. Waarom? Zodat u weet wat er staat te gebeuren en uw bezwaren alsnog kunt
delen.
Want wist u dat:
-

Dat er in het dorp, rond de brug, Nijpaed en museum vijf cameramasten komen met
hoogtes van zes tot vijftien meter (en nog een paar bij de Rochsleatbrêge)
Dat de gepresenteerde camerabeelden ‘ongeveer precies’ zijn
Dat het standpunt ‘algemeen belang gaat voor individueel belang’ helemaal niet
zonder meer opgaat en u voor uw privacy mag vechten
Dat er aanmeldsteigers in het water geplaatst zullen worden (maar dat ze nog niet
weten wat de handigste plek daarvoor is)
Dat de kans dus groot is dat ze voor iemands tuin terechtkomen
Dat er megafoons rond de brug en de aanmeldsteigers geplaatst zullen worden
Dat er op de centrale post ongeveer twintig werkplekken komen voor het bedienen
van veertig bruggen (in het laagseizoen zijn het er nog veel minder)
Dat dat betekent dat er soms (soms?) gewacht moet worden
Dat veel aanwijzingen van de brugwachter luid en duidelijk door de megafoon
gegeven zullen gaan worden.

De provincie heeft in het gesprek erkend dat het woongenot rond de brug misschien
afneemt. De gemeente ‘voert uit wat in de raad besloten is’. Beiden houden vol dat de
bediening veilig kan, zonder toename van wachttijden - maar ze kunnen weinig argumenten
geven en spreken zichzelf geregeld tegen.
De uitstraling van het dorp, de rol van de brugwachter, de veiligheid en wachttijd op weg en
water zijn in het geding. Ons woongenot moet wijken voor recreatie. Daarom moeten we als
dorp in actie komen. Deel je opmerkingen, ideeën en zorgen met dorpsbelangendb@warten.nl.
De bewoners van de oude haven
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Vergaderingen:
Woensdag 7 oktober is de eerste komende bestuursvergadering. Zijn
er vragen/op-merkingen of suggesties, geef het aan ons door via dbwarten@gmail.com
OMNI Vereniging
Dorpsbelangen hecht veel waarde aan het behoud en voortbestaan van het verenigingsleven
en ons dorpshuis. Om deze reden is Dorpsbelangen sinds eind 2019 in gesprek met de
bestuursleden van Iepen Stee en drie verenigingen die al het initiatief hebben genomen om
een omni vereniging te starten op het Spartaterrein. Het is onze wens dat er een plan wordt
opgesteld waar zoveel mogelijk verenigingen binnen het dorp bij aan kunnen sluiten en waar
ook de functie van het dorpshuis Iepenstee en de Spartakantine in meegenomen wordt. Er is
een projectgroep Sparta bezig met het in kaart brengen van de mogelijkheden. Vanuit
Dorpsbelangen is het initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan om zaken
in de toekomst ook formeel te regelen. Er moeten nog veel stappen gemaakt worden, waarbij
er een hoofdrol ligt bij alle verenigingen. Wij hebben diverse gesprekken gehad en zullen hier
mee verder gaan. Graag vernemen we daarom ook de initiatieven vanuit de verenigingen
zelf.
Brugbediening op afstand
De gemeente Leeuwarden en Provinsje Fryslân hebben op 24 juni jl. een inloopavond
georganiseerd om het dorp Warten te informeren over het project; afstandsbediening van de
bruggen. De gemeente neemt in dit project de bruggen in ons dorp ook mee.
De brugwachter zal verdwijnen en op een centrale locatie (Swettehûs bij Leeuwarden) zullen
tal van bruggen in de provincie, waaronder de twee bruggen in Warten bediend gaan
worden.
De Rogsleatsbrêge wordt al jaren op afstand bediend door de brugwachter in het dorp.
Hoewel de opstelling van de camera’s bij deze brug zal wijzigen, is dit dus geen nieuwe
situatie. Heel anders is dat bij de brug in het dorp.
Historisch perspectief:
Om aantrekkelijker te zijn voor de waterrecreant heeft de Provinsje Fryslân een plan bedacht
waarbij de pauze-/spertijden en het bruggeld zullen verdwijnen. In het kader van dit plan
heeft de provincie besloten de provinciale bruggen op de doorgaande waterroutes op afstand
te bedienen vanuit een centrale locatie. De gemeente Leeuwarden heeft middels een
raadsbesluit in 2015 besloten hierin mee te gaan/doen. Blijkbaar is ook de brug in Warten
onderdeel van dit plan. Tijdens de jaarvergadering van dorpsbelangen in 2016 heeft Harry
van der Molen, destijds wethouder, ons dorp voor een voldongen feit gesteld. De lang
gekoesterde wens van het afschaffen van het bruggeld werd gehonoreerd, maar daar
tegenover stond het verdwijnen van de brugwachter en dus het op afstand bedienen van de
brug. Tegen dit plan was er toen direct al veel weerstand. In 2017 heeft een delegatie uit het
dorp bij de Greunsbrêge kunnen zien wat een brugwachter op afstand op de camerabeelden
kan zien. Hoe de afstandsbediening in ons dorp eruit zou komen te zien was nog niet bekend
en zou in overleg met het dorp bedacht en uitgevoerd worden.
Wat is nu de situatie?
In de tijd van coronabeperkingen was de gemeente zo ver met haar plannen om het dorp te
kunnen informeren. De inloopavond van 24 juni jl. was bedoeld om tekst en uitleg te geven
over de plannen en de cameraposities. De aanwezigen hebben toen tot hun ontsteltenis
kunnen zien hoe groot de impact van dit project op ons dorp zal zijn. Zowel dorpsbelangen
als de andere aanwezigen hebben hun grote zorgen uitgesproken en hebben geprobeerd
met man en macht op de rem te trappen om dit project tot stilstand te brengen.
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De bezwaren van dorpsbelangen en de andere aanwezigen, zijn in een aantal onderwerpen
te verdelen:
Gebrek aan draagvlak: Het raadbesluit om de bruggen op afstand te bedienen en de keuze
voor de bruggen van Warten zijn genomen zonder het dorp en haar bewoners te horen en
erbij te betrekken. Er is op dit moment dan ook geen draagvlak voor de afstandsbediening.
Privacy van de omwonenden: deze wordt mogelijk aangetast door de camera’s, microfoons
en luidsprekers.
Veiligheid: de situatie rondom onze brug is erg onoverzichtelijk, het water is smal en er is
soms sprake van een sterke stroming en grote drukte. Daarom is de veiligheid een heikel
punt.
Impact op ons mooie karakteristieke dorp: Door de plaatsing van cameramasten voor de
greidboerderij (15m hoog!) en op het Nijpaed (9m hoog!) wordt de uitstraling van het dorp
ernstig aangetast. Daarnaast zullen aanmeldsteigers de karakteristieke uitstraling van het
dorp verder geweld aan doen.
Het doel van de provincie wordt niet bereikt: Graag willen we dat ons dorp aantrekkelijker is
voor de waterrecreant, maar we denken dat we brugbediening op afstand het dorp eerder
minder aantrekkelijk maakt. Allereerst door de impact van de technische installatie met
camerapalen en aanmeldknoppen. Daarnaast zal er minder ruimte zijn voor de passanten
om aan te leggen en van ons dorp te genieten.
Hoewel we als dorpsbelangen ook oog hebben voor de positieve aspecten (geen bruggeld
en geen pauzes), zijn we vanwege de bovenstaande bezwaren zeer tegen op de
afstandsbediening van de brug in het dorp. We worden hierin door de omwonenden
(Nijpaed, woonschepen oude haven, Hellingpaed) gesteund. Onze bezwaren tegen het plan
en de uitvoering hebben we middels een brief aan de gemeente en de provincie kenbaar
gemaakt. Woensdag 9 september jl. hebben we naar aanleiding van onze brief een gesprek
gehad met de ambtenaren van de gemeente en provincie die belast zijn met de uitvoering
van dit project. Zij hebben onze bezwaren aangehoord, maar het stoppen van het project is
een politieke keuze en dus niet aan de betrokken ambtenaren.
Hoe verder?
Op deze manier willen we het dorp informeren over de huidige stand van zaken. We hopen
op steun vanuit het dorp om de uitstraling van het dorp te beschermen, op te komen voor de
privacy van de omwonenden, te waken voor de veiligheid en kenbaar te maken dat er geen
draagvlak is in het dorp voor het verdwijnen van de brugwachter.
Om een idee te krijgen hoe hoog de camerapalen zijn, heeft Hillebrand Breuker foto’s
geconstrueerd waarin de palen op schaal te zien zijn. Deze foto’s laten goed zien hoe
absurd groot en hoog de palen zijn. Daarbij aangetekend dat in deze foto’s de
aanmeldsteigers niet eens opgenomen zijn.
We zijn nu bezig om in de gemeenteraad en bij de verantwoordelijke wethouder politieke
steun te krijgen voor onze bezwaren. Alleen zij kunnen dit project nog stoppen.
We denken dat het bij dit project van groot belang is dat we als dorp niet verdeeld, maar
saamhorig zijn. Samen staan we sterk!
Namens dorpsbelangen Warten,
Henk-Jan de Lange
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Oorlogsgraven Warten
Op de Algemene Begraafplaats bevinden zich vijf graven die herinneren aan de oorlog. Eén
daarvan is het graf van Pilot Officer Peter Joslin. Dit graf is als zodanig herkenbaar aan de
grafsteen van het Gemenebest (en aangegeven met een groen bordje op het toegangshek:
Oorlogsgraf van het Gemenebest - Commonwealth War Grave). De andere graven zijn niet
direct herkenbaar, maar daar gaat verandering in komen. Het is namelijk de bedoeling dat de
Oorlogsgravenstichting, in overleg met de Gemeente Leeuwarden, de graven van Durk
Oegema, Jan de Jong en Marten de Vries in beheer en onderhoud neemt en van nieuwe
grafstenen gaat voorzien (zie het voorbeeld in de bijlage). Het vijfde graf, dat van Tietje
Bergsma, wordt niet door de Oorlogsgravenstichting overgenomen omdat zij
geen ‘oorlogsslachtoffer’, maar een ‘slachtoffer van de oorlog’ is. Op het
toegangshek van de begraafplaats wordt een grijs bordje aangebracht met de
tekst: Nederlandse Oorlogsgraven.
De Oorlogsgravenstichting registreert in haar database zowel
‘oorlogsslachtoffers’ als ‘slachtoffers van de oorlog’.
Burgers en militairen die in de strijd met de vijand of door hun handelingen of
houding tegenover de vijand het leven hebben verloren, zijn
‘oorlogsslachtoffers’. Ook mensen die tijdens de door de vijand opgelegde
internering of vervolging overleden zijn, worden hiertoe gerekend.
Mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld zoals een beschieting of
bombardement, maar ook mensen die de oorlog overleefd hebben en hun
ervaringen altijd met zich hebben meegedragen, worden omschreven als
‘slachtoffer van de oorlog’.

Sigaren
“ Heit mei ik it lege doaske wol ha?, dêr moatte myn sigaren yn”.
In famke fan 10 jier mei sigaren?
Eartiids plukten wij de sigaren fan brede reiden. It hiele Ritmeester sigarendoaske fol en
noch wol folle mear. Kwa lengte paste it d’r faak moai yn en dan mar smoke….. sebeare….
krekt as mei tuorrebouten, mar dy lieten we dan droechje en dan kaam de brân d’r yn, krekt
echt.
Mar wat is no it gefal? Ik sjoch al jierren gjin griene sigaren mear. Wêr binne se bleaun? Is
d’r immen dy dat wit?

Kommune – Oktober 2020

19

20

Kommune Warten

Doarp yn it grien

Leave minsken,
Tige tank foar de foto’s fan de gladioalen! It is in pracht om te sjen hoe ’t se op in soad
plakken yn it doarp bloeie! De bollen kinne jimme bewarje en takom jier wer plantje mar se
kinne ek yn de grûn sitten bliuwe.
We hawwe de prizen foar de 3 heechste sinneblommen yntusken ek útdield en we funen it
geweldich dat alle bern sa goed har bêst dien ha! Dit wie it resultaat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mason v/d Werf
Caroline en Ysbrand de Lange
Wander Zijlstra
Joanna van Dijk en Esmee Boekema
Lise Mette Jepma
Jasmijn en Milou Constandse
Femke de Koning
Yde Epema

240 cm.
206 cm.
190 cm.
153 cm.
148 cm.
140 cm.
101 cm.
92 cm.

Fierder wie de aksje fan de fergese parrebeammen in grut súkses en we hoopje dat se
allegear goed groeie. De blommepracht by de jachthaven hat al wat te lijen hân fan de hurde
wyn mar dochs binne in soad blommen noch net útbloeid. Mei de opbringst fan de
pompoenen en kalebassen kinne we wer in hiele protte sied keapje sadat de blommepracht
yn ús doarp takom jier hooplik noch grutter wurdt!
As lêste wolle wy noch efkes sizze dat Jessica v/d Werf by ús oansluten is en dêr binne wy
wiis mei!
Groetnis fan Doarp yn it Grien.
Froukje, Riemke, Martien, Jessica, Tini, Tieneke, Anita, Berber en Hilda
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Overal in ons dorp schoten prachtige gladiolen uit de grond. Een kadootje van Doarp yn it
grien waar alle inwoners van kunnen genieten. Het is jammer dat we hier de kleuren niet
zien, maar een rondwandeling door het dorp laat ons zien dat deze gladiolen de meest
mooie kleuren hebben.
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GPS tocht door de Alde Feanen
Beste mensen,
Ieder jaar wordt er door IJs en Zeilvereniging de Kruiswaters een puzzeltocht uitgezet en
georganiseerd door de winnaars van het voorgaande jaar. Dit zou in eerste instantie in juni
plaats vinden maar door de corona perikelen is dit evenement uitgesteld naar zaterdag 3
oktober.
Het wordt dit jaar geen puzzeltocht maar we hebben als bestuur een GPS tocht uitgezet met
opdrachten zodat iedereen op zijn eigen boot kan blijven. Wij zijn als bestuur erg blij dat we
weer iets kunnen en mogen organiseren en hopen op een zonnige en gezellige middag met
veel deelname.
Wij verwachten jullie allen tussen 13.00 en 13.30 uur voor de start in de grote jachthaven bij
de benzinepomp van Warten.
Graag tot ziens op zaterdag 3 oktober !!!!!!!
Bestuur IJs en Zeilvereniging de Kruiswaters

Uit de oude doos
Bij het opruimen van zijn woning kwam Anton Nieuwdam enkele multomappen met
krantenknipsels tegen die zijn vrouw Roos heeft bewaard.
Ik wil proberen de komende periode, bij de tijd passende artikelen, iedere Kommune een
bijdrage uit deze knipsels aan te leveren. Afgelopen weekend was het museumweekend
2020.
Dit artikel komt zeer waarschijnlijk uit 1981
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We misse Griet “krante” ……
Sûnt 01 septimber komt de Ljouwerter Krante net op de tiden dy’t we jierrenlang went wiene.
Earst hiene we neat yn de gaten en tochten dat de drukpers misskien hapere. Mar nei’t we
efkes hifke hiene, kamen we d’r efter dat Griet ein augustus 2020 har lêste kranteloop dien
hie. Alle dagen troch waar en wyn op de fyts troch Warten. In inkelde kear krige se help.

De earste wike fan septimber wie it ôfsjen. Meardere kearen
nei de brievenbus om te sjen as de Ljouwerter d’r al yn
siet….. Om in oer as tsien hinne, soms noch letter, wie d’r
einliks in krante. Bliid dat de krante dochs brocht wie. De nije
besoargster (út Hurdegaryp) moast fansels ek witte welke
húzen as se allegear oan moast. Griet wist dat nei 33 jier
fansels út de bleate holle (sa sizze wij dat).
We hienen wol sjoen dat d’r ferskate kearen in oprop dien wie
yn de Ljouwerter en yn de Huis aan Huis om in besoarger te
finen. Gjin Wartenster dy’t d’r belang bij hat / hie.
En dêrom fertsjinnet Griet in grutte plom, yn elts gefal wol
fan ús, mar grif fan alle Wartensters dy’t de Ljouwerter, de Telegraaf
as hokfoar krante dan ek mar krigen.
De krante altiid kreas op tiid yn de bus. Sa no en dan in praatsje as ik har
bij de brievenbus trof. Oan it ein fan de Midsbuorren siet har deistiche loop
d’r dan ek hast op. Fansels hie se dan wol ff tiid om in praatsje te meitsjen.
Ik haw har in kear frege as se wer efkes nei bêd gong as se thús kaam.
Mar dat die Griet net sei se.
Begjin septimber seach ik bij tafal wat bij Griet oan it hûs hingjen. Ik hearde
in pear dagen letter dat Griet jierdei west wie. Mar leafst it sânde krúske
wie d’r bij kaam.
Griet, we hoopje dast de kommende jierren noflik útsliepe kinst en
genietsje silst fan dyn “krantepensioen”.
Gerard en Berber
Lêste stikje oer de blommen fan 2020
En doe kamen d’r dochs noch blommen op yn it Skroet….
De sinneblommen stiene d’r kreas foar mei hjir en dêr in oar blomke d’r bij. Mar doe kaam
d’r earst in leanbedriumeiwurker dy’t d’r dwers troch hinne ried mei syn trekker. Snif snif.
De measte sinneblommen hiene it wol oerlibbe en it wie dochs noch wol in fleuriche boel.
Op 2 septimber soene we noch ff in foto meitsje en de útbloeide sinneblommen ôfsnije foar
de pitten. Mar we krigen de triennen yn de eagen doe’t we seachen dat dy dei krekt alles
platmeant wie. Wêrom moast dit barre?D’r om hinne wie d’r net meant. Spitich dat is sa ôfrûn
is. Yn 2021 sille we besykje op in oar plak in blommenpracht te krijen.
Gerard en Berber
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Het tweede korfbaltoernooi
Gezamenlijke activiteit S.V. Sparta,
T.V. Warten en IJsvereniging De Harmonie:
Onder schitterende omstandigheden konden we onze tweede gezamenlijke activiteit op 11
september laten plaatsvinden. 14 dagen eerder durfden we het vanwege het weer niet aan.
Bijna 50 (oud-)korfballers en (oud-)
Wartensters hadden zich opgegeven voor het toernooi.
De jonge jeugd, circa 15 kinderen, ging samen met Arnold een uurtje de beginselen van de
korfbalsport doornemen.
Meer deelname dan vorig jaar en er werd fanatiek gestreden. En prachtig mooi dat we
zoveel jeugd op het veld hadden. Vanwege de Corona hadden we weinig ruchtbaarheid aan
het toernooi gegeven. Maar de publieke belangstelling was desondanks ook beter dan vorig
jaar.
Kortom : op naar de derde editie…….
Was jij er niet bij?
Volgend jaar: nieuwe ronde nieuwe kansen…….
Doordat we dit jaar een pupillenkorf hadden gepositioneerd in het vak, werd er veel vaker
gescoord. En dat is voor de spelers leuk en voor de spanning uiteraard ook.
Na drie poulewedstrijden werden de nummers 1 en 2 bekend. Er werd nog gestreden om de
derde en vierde plaats. De finalisten wonnen de oranjekoeken, aangeboden door Bakkerij
Boekema.
Vermeldenswaardig is ook nog dat het team rondom Melissa, van Bij Boelies, alle spelers in
een mooi shirt rondliepen met reclame er op.
Na de prijsuitreiking kon de nazit beginnen. Met behulp van twee wasmachine-trommels
omgebouwde vuurkorven was er voldoende warmte om op het veld de consumpties te
nuttigen. Zoveel mogelijk Coronabestendig. De lekkere hapjes vielen bij een ieder goed in de
smaak.
Rest nog een woord van dank aan de organisatie, de scheidsrechters, Walter voor de
warming-up, de E.H.B.O., het kantinepersoneel en alle anderen die dit
tweede korfbaltoernooi tot een geweldig succes hebben gemaakt.
Gerard
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door Menno J. Wiersma

www.bistedokter.nl

menno@bistedokter.nl

Het Litteken
Bij ons in de hal staat een grote mahoniehouten kuifkast. Een erfstuk dat een halve eeuw
geleden door mijn vader eigenhandig is ‘gerestaureerd’. De kroon was in duigen gevallen,
maar destijds stukje bij beetje weer prachtig gelijmd. Door het huidige interne CV-klimaat
was het monument echter opnieuw aan een opknapbeurt toe. Reduzum is gezegend met
een specialist op dat gebied en dus ontfermde Dirk van ‘Tribulet’ zich over de antieke kast.
Dat is fantastisch gelukt! Zelfs een stuk fineer van het deurpaneel dat geknapt was wist deze
kunstenaar magnifiek te herstellen. De vlammen van het oude fineer lopen zelfs weer door
en er is nauwelijks kleurverschil. Toch zul je de beschadigde plek altijd blijven zien. Dirk
noemt dat ook bij een kast een ‘litteken’ van de tand des tijds.
In mijn loopbaan heb ik van menig dier getracht littekens zo beperkt mogelijk te houden,
maar ze zijn er onherroepelijk. Ik zag het als een uitdaging een wrat van een ooglid zodanig
te verwijderen dat het restloos genas. De wond van een keizersnede bij een rund is zo groot,
die zul je altijd blijven zien. Gelukkig groeit er bij dieren vrijwel altijd weer haar overheen!
Waar ik zelf littekens heb? Dat valt eigenlijk reuze mee, zeker als je de risico’s van mijn vak
incalculeert. Ontelbare malen ben ik in de vingers of elders gebeten en gekrabd door een
kwaaie hond of een bange kat. Daar zijn hoegenaamd geen littekens van overgebleven. Het
grootste manco dat ik uit confrontaties met dieren heb overgehouden is een kuiltje in mijn
linker bovenbeen. Een merrie trapte me letterlijk ondankbaar na, nadat ik haar uitgescheurde
schede na het veulenen had gehecht. Wat een klap! Had ze 10 centimeter lager gemept, dan
was mijn knie aan gort geweest… En het is juist de knie van mijn andere been waar het
enige uitwendig zichtbare litteken op mijn lichaam is te zien. Een kundig orthopeed heeft mij
van een (halve) nieuwe rechter knie voorzien en dat bijzonder netjes gedaan. En, oh ja, ik
ben nog van de generatie met littekens van de ‘pokkenenting’…
Inwendig heb ik sinds juli dit jaar een viertal littekens bezorgd gekregen in mijn linker
hartboezem. Om een eind te maken aan een hartritmestoornis. Binnen twee weken na die
ingreep was ik weer volop aan het werk. Dat bleek niet verstandig, zo waarschuwde mijn
rikketik. Een dergelijke actie heeft namelijk een enorme impact en moet tijd krijgen om te
herstellen. Aangezien ik eind van dit jaar ook nog een nieuwe linker knie in het verschiet heb,
is er binnen de praktijk in goed overleg besloten in september na de vakantie mijn
werkzaamheden helemaal neer te leggen. Uiteraard is dit een rationele beslissing met een
enorme emotionele lading, maar niet het einde van de wereld! Ik prijs mij gelukkig met het
feit dat ik een groot team van dierenartsen en assistenten achterlaat dat ik zelf stuk voor stuk
mee heb uitgezocht en dat mij prima kan vervangen. Collegae met hart voor de zaak.
Diergezondheidszorg is mijn lust en mijn leven. Niet voor niets heb ik altijd geroepen dat ik
‘het mooiste beroep van de wereld’ heb. De enorme variatie in werkzaamheden en dieren en
de omgang met een evenzo grote variëteit aan diereigenaren heb ik altijd als bijzonder
aantrekkelijk ervaren. Zo werd ik nooit een specialist, maar juist een typische allrounder. Na
ruim 33 jaar noeste arbeid in de praktijk Reduzum-Grou wordt het echter tijd mijn eigen
gezondheid te laten prevaleren boven die van de zorg voor de dieren die mij altijd zijn
toevertrouwd. Ontegenzeglijk zal ik het bistedokterjen en het contact met boeren, burgers en

30

Kommune Warten

buitenlui verschrikkelijk missen. En een officieel afscheid zit er voorlopig absoluut niet in.
Maar een ieder die mij kent, weet dat ik daar vroeg of laat een creatieve draai aan zal geven.
Ik herinner me nog heel goed het afscheid van Master Piter als hoofd van De Trije
Doarpenskoalle in Reduzum. In zijn afscheidsrede noemde hij het dat hij het ervoer als ‘een
klein beetje doodgaan’ om afstand van zijn functie te moeten doen. Ik meende hem destijds
in mijn hoedanigheid als voorzitter van de ouderraad te moeten verbeteren dat het wellicht
eerder als een ‘amputatie’ aanvoelde. Nu ik zelf in de vergelijkbare situatie ben, zal ik ervoor
proberen te zorgen dat geen van beide op mij van toepassing zal zijn. Ik heb nog zoveel
liefhebberijen waar ik veel te weinig tijd voor heb gehad, waarvan ik hoop dat die ervoor
zullen zorgen dat het stoppen zelfs geen littekens op mijn ziel zal veroorzaken! Freek de
Jong vroeg zich ooit zingend af of ‘er leven is na de dood’. Dat denk ik persoonlijk niet. Maar
er is wel degelijk een leven na mijn bestaan als bistedokter en ik hoop dat het mij samen met
Lia nog een hele poos gegund is.
menno@bistedokter.nl

Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou, Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU. Tel. 0566 - 60 14 64
E-mail: info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl
en www.bistedokter.nl
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u.
Spreekuur gezelschapsdieren: uitsluitend op afspraak!
Balie geopend: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar.
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Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen
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 | secretariaat | 058-2552564 | 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
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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
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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
Iteke
Alies
Hennie
Klaas
Piet
Trudy

Ripperda
de Groot
Sietsma
Hempenius
Haanstra
van der Velde
van Zon

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

058-2552939 of 06-28922181
06-2916274
06- 10144946
06-11417788
06-25510385
06-46172840
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).
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