November 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 9.
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 16 november 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:
18 januari 2021
15 februari 2021
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Dorpsagenda
8
21
22
25

16.00
20.00
16.00
18.00

Koffiedrinken voor alleenstaanden, vervallen!
Pubquiz, ByBoelies,Warten actief, vervallen!
Koffiedrinken voor alleenstaanden, vervallen!
Ophalen oud papier

I.v.m. de maatregelen tijdens de coronacrisis kunt u ervan uitgaan, dat de activiteiten in het
dorp zijn geannuleerd. U kunt de website van Warten in de gaten houden voor actuele
informatie of contact opnemen met de desbetreffende stichting of vereniging. Voor
contactinformatie van diverse verenigingen kunt u terecht op de contactpagina achterin de
Kommune.

Roekenijs
Ingevlogen:

Richard Sijtsma, de Mieden 14
Ute Klaassens, Hoofdstraat 60 (Bij Klaas)

Uitgevlogen:

Familie Otten, Tichelkamp 3 te Burgum
Henk en Anneke Kalsbeek, Prins Clausplein 32 te Ljouwert.

Overleden:

Grietje Boersma-Postma, 78 jaar (oud inwoner)

Van de redactie
Coronamaatregelen in het dorp
Opnieuw gaat de coronagolf over Nederland. Regels worden opnieuw aangescherpt en ook
in het dorp merken we dit weer.
De Bieb is dicht. Mensen die toch graag willen lezen kunnen terecht bij Aukje.
Café ByBoulies is dicht. Er is wel mogelijkheid tot afhalen.
De bakker is open. Er mag 1 klant tegelijk in de winkel.
De Wartenster is gesloten voor horeca activiteiten.
De Kok en de Walvis is dicht. Afhalen in weekend is mogelijk.
Voor meer informatie: kijk op de websites en op FB.
Laten we ook de komende tijd naar elkaar blijven omzien.
Zoals gebruikelijk wordt er in december geen Kommune gemaakt. In januari verschijnt er dus
geen Kommune. Dat betekent dat kopy voor de maand januari moet worden ingeleverd
voor 16 november.
Kerst- en nieuwjaarswensen kunnen weer gratis geplaatst worden. Dit kan via de mail of via
een briefje in de brievenbus van Hoofdstraat 51. Ook voor 16 november.
De laatste Kommune van dit jaar zal rond 1 december weer bij u op de deurmat vallen.

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.
Kommune – November 2020
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Ingezonden
Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar de bliken fan meilibjen fan ús leave dochter Rinske.
Sa faak wer by de wâl op klautere en al wie it somtiden dreech, mar nea belies jaan en altyd
troch sette, hat sy mei Siebren noch 10 moaie jierren hân. Wy misse har ûntsettend mar jim
meilibjen hat ús tige goed dien.
Marten en Wip Sytema
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Na met veel plezier in Warten te hebben gewoond verhuizen wij per 1 november naar
Burgum. Ons tijdelijke adres is Tichelkamp 3, om na een half jaar klussen door te verhuizen
naar Kloosterlaan 57. Ben je in de buurt? Kom gerust langs. Groetjes Haye, Marijke,
Thymen, Friso en Ids.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Beste dorpsgenoten
29 september ben ik 90 jaar geworden. Door het corona virus heb ik dit maar in kleine kring
kunnen vieren.
Ik heb echter wel heel veel kaarten en bloemen mogen ontvangen. Dit heeft mij heel erg
goed gedaan. Daarom wil ik iedereen langs deze weg hartelijk bedanken hiervoor!
Corrie Feenstra de Vries
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Even voorstellen: Richard Sijtsma
Ik ben 24 jaar en woon nu sinds een aantal maanden op de Mieden 14. Ik ben opgegroeid in
Tjalleberd en ben erg blij dat ik een mooi plekje in een mooi dorp als Warten heb kunnen
vinden. Ik heb verschillende hobby's zoals mountainbiken, motorrijden en fotografie. Ook
vind ik het mooi om te sleutelen en klussen aan van alles en nog wat.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Een goede opbrengst collecte Nierstichting in Warten
Dit jaar hebben de collectanten van de Nierstichting met elkaar € 405,96 opgehaald tijdens
de collecteweek.
Daarnaast is er met de QR- code, die sinds vorig jaar in gebruik is bij de Nierstichting,
€ 56,00 gestort door mensen hier in Warten.
Samen maakt dit een bedrag van € 461,96. Een heel mooi bedrag.
Collectanten en gulle gevers bedankt hiervoor namens alle nierpatiënten.

Anneke Popma

Kommune – November 2020

5

6

Kommune – Warten

Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

1 nov
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov

9.30
9.30
9.30
9.30

Warstiens
Warten
Warstiens
Warten

Dhr. T. de Jong
ds. A .Buizer
ds. E .Geylvoet
ds. A .Buizer
GEEN DIENST

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

Zondag
Woe.
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

1 nov
4 nov
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov

9.30
19.30
9.30
9.30
9.30
11.00

Vervallen!

Dhr. E. de Jongh
Dankdag
Dhr. L. van der Veen
Ds.N.de Jong-Wiersma
Kerkenraad
Ds.A.Elverdink

Rhoon
Aldeboarn
Sneek
Eastermar

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

3 nov
8 nov
17 nov
22 nov

19.00
9.30
19.00
9.30

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

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

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.

Opm: Voor alle diensten geldt dat er max. 30 personen hieraan mogen deelnemen.
Zondag 22 nov wordt het 125 jr bestaan van het St. Ceciliakoor gevierd.
Voor deze viering moet worden gereserveerd ( tel: 058-2551232):
Er zijn zeer beperkt nog een paar plaatsen.Voor alle diensten is de regel: Aanmelden bij
binnenkomst : vol = vol helaas. Mondkapje op bij binnenkomst en vertrek uit de kerk; 1,5 mtr
onderlinge afstand; handen desinfecteren.

Kommune – November 2020
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Warten actief
Al onze evenementen kunnen dit jaar door de nieuwe corona
regels niet doorgaan.
De vossenjacht en ook de intocht van Sinterklaas kan niet
doorgaan.
Evenementen mogen niet en meer dan 4 personen bij elkaar mag ook niet.
Op deze manier kunnen wij niet voor de veiligheid instaan.
Heel erg jammer maar het is niet anders.
Wartenactief.

Gedeeltelijke Lockdown uiteraard ook in Warten …….
Voor de tweede keer dit jaar zijn we in een gedeeltelijke lockdown gekomen. Dachten we na
de eerste keer dat we er zo maar van af zouden komen; nu blijkt de ellende nog groter te
zijn. Ook in Warten hebben we enkele “Coronagevallen”. Vanaf deze plaats: heel veel sterkte
toegewenst. En dan zijn de eetgelegenheden weer dicht, gaan de diverse activiteiten niet
meer door en komen veel ouderen (weer) in een isolement te zitten.
Vandaar bij dezen een oproep: let goed op je (oude) buurman of buurvrouw; wellicht dat je
eens een boodschapje of een klusje kunt doen zodat hij/zij niet aan het virus blootgesteld
hoeft te worden. Want het is me wat met die eigenwijze Hollanders: zwartrijden met de bus
en kwaad worden als je daarop wordt aangesproken door de buschauffeur. Het liefst dan ook
nog zonder mondkapje. In de winkels nemen we niet even de tijd om de voorganger wat
langer in de gelegenheid te stellen om de juiste keuze te maken. Welnee; ik heb haast en
aan de kant allemaal want IK kom er aan…… En voor de horeca (thans weer volledig op
slot) is men niet bereid om zich even te registreren. De ondernemer moet het niet wagen om
daar wat van te zeggen want dan kom IK daar nooit weer over de vloer. Kennelijk hebben we
niet door dat we in een verschrikkelijke tijd leven waar menigeen (eerder) doodgaat omdat
we ons niet aan enkele zeer eenvoudige regels wensen te houden. We moeten ons
doodschamen in ons kikkerlandje…… Wacht maar totdat het jezelf overkomt.
Gerard

Dorpenteam Zuid naar andere locatie
Per 28 september is het Dorpenteam Zuid gevestigd aan De Muldyk1 in Grou. De locatie aan
de Oedsmawei maakt plaats voor een locatie naast de Kringloopwinkel.
U bent op afspraak van harte welkom. Bel of mail voor informatie of een afspraak naar 0566
625 151 of info@dorpenteam.nl. Het dorpenteam is ook via facebook te volgen. Bij
Dorpenteam Zuid van Amaryllis kunt u terecht met al uw vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op
het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van kinderen.

Kommune – November 2020
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We strûpe derûnder!
‘We strûpe derûnder’, it wie in needgjalp as by’t hjerst de fûle súdwesterstoarmen it wetter út
it marregebiet nei de Legen Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou, Warten en
Earnewâld hinne heger en heger kaam, dan waard it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It
bûtlân stie blank en rûn oer de polderdykjes en ek de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.
Gjalt de Groot, fjildman en folksskriuwer, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer de striid en
oer it libben fan de minsken dy’t dêr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei
legindaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Achttjin Mêd (it eardere
Werkmanslust) en de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegearre steeën dêr’t
men allinne oer it wetter komme koe.
Yn dizze roman fertelt Gjalt op in meinimmende wize oer it
libben fan Jeen en Anne dy’t troch fûleindich arbeidzjen, moed
en striid boer wurde op de Koaipleats, in pleats oan in opfeart
fan de Holstmar. Mar hy fertelt ek oer it libben fan meanders en
ûngetiders op de Wyldlannen, de molkfarder as ûnmisbere
skeakel mei de bewenne wrâld en oer de breafisker. Harren
hurde striid om in skraal bestean yn dat sompige diel fan
Fryslân, de Alde Feanen.
Opgroeid op de pleats Luctor et Emergo oan de Grêft foarme
dy bernetiid dêr op de romte de basis foar wa’t Gjalt no is. It
iensum doarmjen troch de wide fjilden mei syn fûgels en fisken
makke him ta de fjildman en ferhaleferteller dy’t yn dit boek
skriuwt oer libjen en buorkjen yn de Alde Feanen.

omslach skilderij Hans Jouta

Gjalt draacht de Ald Fryske Greidbuorkerij fan Warten in waarm hert ta en mei yn de smûke
keamer graach syn smoute ferhalen mei de lju diele. Hy skinkt fan elk yn Warten ferkocht
boek à € 17,50, € 5,-- oan de buorkerij. It boek is te bestellen fia 06 4697 6428 of oer de mail
anneheegstra@gmail.com
‘We strûpe derûnder’ is in tiidsdokumint út it folle libben fan doe, byldzjend beskreaun foar de
lêzer fan no.

Als je buiten de dorpskom van Warten woont dan mis je wel het
één en ander……..
In het meer rustige deel van het dorp wonen kent veel voordelen, maar ook wel wat nadelen.
De afgelopen periode blijkt dat o.a. de Actief, de Huis aan Huis, het Middelpunt en wellicht
nog wel meer ongeadresseerde stukken op de Midsbuorren niet meer worden bezorgd. Wat
is hier de reden van?
Ik heb van een bezorger vernomen dat ze de Midsbuorren over konden slaan…. Daar zullen
de adverteerders blij van worden. Maar zo missen wij ook alle informatie van de gemeente.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wellicht dat iemand mij kan informeren waar deze
verkeerde zuinigheid vandaan komt want dan kan ik er iemand of een instantie op
aanspreken.
Graag reacties naar gerardberber@hotmail.com

Kommune – November 2020
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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.
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. Bent u nog geen lid
maar wil dit wel graag mail dan naar dbwarten@gmail.com, of vul het automatisch
incassoformulier uit de informatiemap in of bel naar 06-10087155.
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.
Wartenster of Dorps- vlaggen.
Wilt u een Wartenster vlag aanschaffen neem dan contact op met 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.
Vergaderingen:
Iedere eerste woensdag van de maand komt het bestuur van Dorpsbelangen bij elkaar. Zijn
er vragen/opmerkingen of suggesties, geef het aan ons door via dbwarten@gmail.com
Bestuur:
• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24
ludwina.castelein@gmail.com, tel:06-23197167
• Secretariaat; Tini Schippers, Hoofdstraat 79
dbwarten@gmail.com, tel:06-10087155
• Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73
lieuwe.kuppens@gmail.com, tel:06-36188912
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61
• Lid; Jacob Nauta, Midsbuorren 7
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1
• Lid; Martine Groenendal, Midsbuorren 4
Op dit moment actueel:
Update Afstandsbediening brug
Sinds de voorlichtingsbijeenkomst van 24 juni jl. beginnen we steeds meer beeld te krijgen
bij het project afstandsbediening van de bruggen in ons dorp. We hebben grote zorgen over
de impact die dit zal hebben op ons dorp, de omwonenden en de waterrecreant. Het blijkt
niet makkelijk om aan aanvullende informatie te komen. Maar bij alle nieuwe informatie lijkt
de impact groter en daarmee ook ons belang het project te stoppen.
In de Kommune van oktober hebben we daarom een uitgebreid stuk geplaatst met daarin
een historisch perspectief, onze argumenten tegen afstandsbediening van de brug in het
dorp en onze vervolgstappen.
Inmiddels heeft het overleg met de wethouder plaats gevonden. Vrijdag 16 oktober jl.
ontvingen we zijn reactie dat ondanks onze bezwaren het project toch doorgang zal hebben.
Met name de kosten waren daarbij een zwaarwegend argument.
Een beslissing waar wij ons als dorpsbelangen en direct betrokkenen (omwonenden) niet bij
kunnen en willen neerleggen.
De gemeenteraad kan middels een motie het project nog stoppen. We zijn daarom nu druk
bezig om voldoende steun te krijgen binnen de raad om een motie ingediend en gesteund te
krijgen. Aan onze argumenten en inzet zal het niet liggen.
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Bij dezen doen we een beroep op het dorp om ons te steunen. Dit kan door het tekenen van
een petitie tegen de afstandsbediening waarvoor we bij u langs zullen gaan. Hoe meer
mensen deze petitie ondertekenen, hoe meer we gehoord zullen worden in de politiek!
We proberen alle stukken, brieven, foto’s etc. z.s.m. op de website van het dorp
(www.warten.nl) te plaatsen, zodat iedereen goed en volledig en snel geïnformeerd is.
Informatie met elkaar delen kan ook op persoonlijke titel. Voor vragen, opmerkingen en
suggesties staan wij open: dbwarten@gmail.com
Buslijn Warten/Wergea – Leeuwarden vv
De plaatselijke belangen van Warten en Wergea zijn al vele jaren in gesprek met Arriva,
gemeente en provincie voor een beter, frequenter openbaar vervoer van en naar onze
dorpen.
Nu Warten het eindpunt is van lijn 22 en de lijn niet meer is doorgetrokken naar Burgum (en
QuatreBras) is de dienstverlening van Arriva duidelijk versoberd. We zijn in overleg
gebleven, maar het aanpassen van een concessie was steeds niet bespreekbaar.
Nu is er weer zo een moment aangebroken dat de concessies worden vernieuwd en weer
voor vele jaren (10-15) zullen gaan gelden.
Afgelopen augustus zijn we daarom weer met Arriva, gemeente en provincie om de tafel
gegaan om onze wensen aangaande het openbaar vervoer naar onze dorpen neer te leggen
en mogelijkheden te bespreken.
Het volgende is daarbij aan de orde gekomen:
1. Korte termijn (mogelijk al dit najaar): bekijken of huidige diensttijdenregeling
aanpassing behoeft. De eerste bus 6:12 uur lijkt nauwelijks nog bezet terwijl er bij de
scholieren de wens leeft voor een eerdere middag-bus terug uit Leeuwarden. De
eerste bus die teruggaat is nu om 14:32 uur.
VRAAG; Is het een optie om de 1e bus van 6:12 uur te laten vervallen met
daarvoor in de plaats een extra bus in de middag?
2. Middellange termijn: bekijken of een aantal ritten met een kleinere bus volstaat. Het
geld dat dat uitspaart kan wellicht een extra rit opleveren.
3. Voor de langere termijn (2025 e.v.): opnemen van Warten en Wergea in de
(stadsdienst)lijn voor de wijken Techum en Middelsee.
We zijn nieuwsgierig naar uw antwoord op de vraag bij punt 1. Uw reactie kunt u mailen aan
Dorpsbelangen Warten (dbwarten@gmail.com)
Namens de Wurkgroep OV Wergea (WOW): Wietse Martens
Dorpsbelangen Warten: Henk-Jan de Lange
Fietspad Warten-Grou
Recent is het tweede en voor ons belangrijkste deel van het fietspad Grou-Warten
gereedgekomen. Iets waar we jarenlang voor hebben gestreden! We zijn dan ook ontzettend
blij dat dit fietspad nu klaar is. De aansluiting met het dorp kan en moet beter. We hopen dit
mee te kunnen nemen in een eventuele herindeling van de Rounwei. Een feestelijke
opening is helaas in deze corona-tijd erg lastig. We zijn nog in gesprek hoe we toch
aandacht kunnen besteden aan dit heugelijke feit.
Fietspad Warten-Fonejacht brug
Aangenaam verrast waren we toen in de krant konden lezen dat het college van BW van
plan is om in 2022 een fietspad tussen de Fonejachtbrug en het dorp Warten aan te leggen.
Voorbereidingen starten in 2021. In het artikel werd ook de aansluiting met het fietspad naar
Grou en snelheid remmende maatregelen op de Rounwei genoemd. Deze door het dorp lang
gekoesterde wens lijkt nu echt gerealiseerd te worden. We hebben bij de gemeente
aangegeven als dorp graag mee te willen denken over de uitvoering en hopen dankbaar
gebruik te kunnen maken van een deel van de ideeën uit het NHL-studentenproject.
Kommune – November 2020
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Big brother is watching you

Consternatie in het dorp. Er komen mijlenhoge
camerapalen op diverse plekken te staan om de
bruggen te kunnen bedienen. Dat heeft wethouder
Harry van der Molen (thans tweede kamerlid voor het
CDA) enkele jaren geleden al aangekondigd op een
jaarvergadering van Dorpsbelangen. Toen werd er
nog lacherig over gedaan: zo kunnen we Fokke in de
gaten houden als ie in het Wartenster Wiid staat te
pissen en meer van dat soort ongein.
Toen vorig jaar de gemeente rond de €12.000 (bruggeld) bijstortte op de bankrekening van
Dorpsbelang was een ieder blij. Er is mij ter ore gekomen dat er geld is/wordt gegeven voor
de restauratie van de hooikap. In ruil daarvoor zal er op het terrein van de greidboerderij of
het museum een cameramast en/of een meldsteiger met praatpaal worden geëist.
Zoals je weet: bij dit soort acties moet je op je uiterste hoede zijn. Wethouders en
ambtenaren zijn over het algemeen niet te vertrouwen. Meester Frank Visser gaf het onlangs
treffend aan: een ambtenaar zorgt voor problemen, probeert er wat aan te doen maar komt
NOOIT met een oplossing. En zo zal het in dezen ook gaan, voorspel ik. Want waarom
moeten er meldsteigers komen met “praatpalen” als er meerdere “brugwachters” achter een
beeldscherm zittend alles kunnen zien wat er in Warten plaats vindt. Bijkomend probleem: de
meeste grond aan het water rondom de bruggen is privé-eigendom. Maakt niet uit, hoor ik de
ambtenaar al zeggen: dan plaatsen we de meldsteiger drie meter uit de oever, want dat
water is van ons…… En nu hebben we dus een probleem. Dat zou opgelost moeten kunnen
worden…… Maar wie bedenkt die oplossing?
Die oplossing zal uit het dorp moeten komen. Of
gaan we wachten totdat de politiek achter de
Wartensters gaat staan….. Vertrouw daar niet te
veel op. Dit besluit is jaren geleden genomen en nu
staan we met de kloten voor het blok.
Er is maar één goeie oplossing: de brugwachter in
het dorp laten zitten die de
twee bruggen bij Warten
bediend. Laat het klompje
maar weer terugkomen;
menig toerist vindt dat
prachtig. Hoeveel foto’s en
filmpjes zijn er de
afgelopen decennia wel
niet gemaakt van o.a Harm
en zijn opvolgers. We
hebben een lange weg te gaan, maar zullen nu met
zijn allen de poot stijf moeten houden. Anders
staan die masten, de schreeuwpalen en de
meldsteigers er straks. Er is aangegeven dat alle
“privé-uitingen” zullen worden “afgeblokt”. Keep on dreaming: dat is onmogelijk. Ze kunnen
zien dat Sjoerd aan de koffie zit en dat er een haas bij hem in het hok hangt.
Kortom: big brother is watching you.
Gerard.
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Bysûndere besite
Fan’t maaitiid wie de kening yn Grou, waard grute. Hy wie, sa’t se seine, ‘ynkognito’. Wat soe
er hjir moatte. Nóch in boat bestelle? Of hie er in pear knyntsjedagen en toarke er dêrom op
de Fryske wetters om en soe er yn Grou om oranjekoeke? Krekt as syn beppe silger, want
dy wie dêr ál sa slij nei. En ferhip, ein septimber fear er ûnferwachts by de Feanhoop del.
Boatsjehierders út Hollân hiene him sjoen, fertelden se. Skaaide it nei en wie er krekt sa’n
swietbek as syn beppe? Syn beppe, no dat wie wat.
It frommeske wie sljocht op Fryslân, de silerij en ús oranjekoeke. Se sloech as jongfaam dan
ek wol gauris op de Fryske wetters om. Sadwaande rûn se yn Grou ris by bakker Andringa
de winkel yn. Unwerkenber fansels, want se hie der in glûpende hekel oan wannear’t de lju
har werkenden.
Jelle, komelker-mûnder en frijfeint út de Feanen dêr’t, sa’t men sei, gjin frouljusfleis oan siet,
hie niiskrekt twa snies aaien by it hotel ôflevere. Hy soe no earst mar nei de bakker om
bôleguod foardat er oer it wetter wer op Warten tasette.
Oan de toanbank yn de bakkerswinkel troffen se inoar. Beide wiene fuortendaliks finaal fan
de sokken doe’t harren eagen krústen. Mei in doaze oaranjekoeke sette se de winkel wer út,
mar krekt efkes letter. Dochs yn syn belibbing hie it momint in minskelibben duorre. Doe’t it
Jelle syn beurt wie wist er fan argewaasje net mear wat er keapje soe. Gau strûsde er de
winkel út en klompke mei de hannen yn de bûse de jongfaam achternei. Fierderop seach er
har gean. Djip siet er yn de pet doe’t foar him in felle, fize stower har it reinkapke fan it hier
ropte. Feralterearre grypte se nei de holle. Och heden, de doaze mei oranjekoeke! Hy klapte
tsjin de klinkers en it wiete kapke kletste Jelle tsjin de kop. Healwiis, mar sa rekken Jelle en,
sis mar Jaantsje sei se, yn de kunde. It wie ‘lôf et feurst sait’, sa’t er letter sizze soe.
It kin frjemd rinne mar dy jûns skoden se mei follemoanne ienriedich har boatsje syn skiphûs
yn. It bloed song en harren herten jagen. Der wie gjin hâlden oan.
Geregeldwei lei se neitiid yn syn weach, molk de geit en behimmele syn bargen.
Oant se moannen letter skriemend opbychte wa’t se wie. Dit moast de lêste kear wêze, sei
se him. Se stie ûnder de geboaden. Mem en it regear hiene it sein en fêstlein.
Stikem hat Jaantsje noch ien sneinoer fan him west. Se wie doe al oars troud en liet Jelle
neitiid noch slimmer ûntheistere achter.
Oant jierren letter, op de Floriade. Op útnûging joech er ‘acte de présence’, flechte
einekuorren. In keunst dy’t er as ien fan de bêsten baas wie. Him waard meidield dat foar in
praatsje de kroanprinses delkomme soe. Skeard, yn de knappe klean en mei nije klompen
siet er sadwaande alhiel oppoets op in striepak te einekoerflechtsjen doe’t se inoaren
moeten.
Nea is der neitiid oer rept, mar mei’t de jongfaam en hy inoarren oanseagen foel it kwartsje. It
wie as seach er himsels wjerspegele yn it blakstille wetter fan de feart.

Anne Heegstra
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Rinske verbond landbouw en natuur
Kleurrijk en creatief was ze, met een groot hart voor de natuur: Rinske Sytema uit
Jirnsum.Op 17 juli 1962 werd ze geboren, op een boerderij midden in het gebied dat nu
Nationaal Park de Alde Feanen is. Als haar heit en mem gingen melken, ging Rinske mee;
eerst in de kinderwagen, later in het loophekje. De liefde voor dieren kreeg ze zo met de
paplepel ingegoten.Ze kon goed leren, maar bleek ook creatief. Dus na de middelbare
school twijfelde ze of ze naar de hogere landbouwschool zou
of naar de kunstacademie. Ze koos voor zekerheid, het werd de
landbouwschool. In het uitgaansleven ontmoette ze Tjepke, haar latere
echtgenoot. Na verloop van tijd namen ze de boerderij van haar ouders
over. Intussen had Rinske een baan gekregen als landbouwconsulent bij
de Fryske Mij (de voorloper van LTO Friesland) waar ze veel aan
voorlichting deed.
Toen ze op een dag met een zware aktentas ongelukkig uit de auto stapte,
raakten de spieren van haar rugwervels dusdanig beschadigd dat ze
arbeidsongeschikt werd. Maar ze bleef actief als vrijwilliger, onder meer
voor It Fryske Gea. Hier was ze mee in aanraking gekomen in de tijd dat de Alde Feanen
werd ontwikkeld tot Nationaal Park. Als bewoner merkte ze hoeveel impact dit had. Er was
veel weerstand onder de boeren in het gebied. De boerendochter had daar begrip voor,
maar vond ook: als je ergens tegenaan schopt, moet je wel weten hoe het zit.
Binnen de natuurorganisatie wilde zij zoveel mogelijk bijdragen aan de Friese natuur, en
tegelijkertijd opkomen voor de belangen van de Friese boeren. Jarenlang probeerde zij als
bestuurslid en lid van de adviescommissie Natuurkwaliteit een brug te slaan tussen deze
twee ‘partijen’. Dat lukte haar; ze was een echte verbinder tussen landbouw en natuur, aldus
Chris Bakker van It Fryske Gea.
Tot haar teleurstelling bracht het huwelijk niet wat ze ervan verwacht had. Het hield geen
stand en de boerderij werd verkocht. Rinske werd verliefd op Siebren Nijdam. Hij bleek de
liefde van haar leven. Het stel ging samenwonen in een bejaardenwoning in Earnewâld.
Later verhuisden ze naar een vrijstaande woning in Jirnsum met fruitbomen en een stukje
grasland waarop ze wat schapen lieten grazen. Er volgden gelukkige jaren waarin ze veel
reisden: naar Canada, IJsland en vooral Noorwegen was favoriet. In een camper reisden ze
door grote delen van het land.
Ze kon wel twee uur bij een gletsjer zitten en ging dan helemaal op in haar omgeving, vertelt
Siebren. En altijd had ze haar schetsboekje en camera bij de hand. Ze schreef op wat haar
raakte, had oog voor detail en maakte schetsen die ze thuis verder uitwerkte tot schilderijen,
die ze soms ook exposeerde.
Tien jaar geleden, in Noorwegen, ontdekte ze een knobbeltje in haar borst. Terug in
Nederland volgden een zware operatie, bestraling en chemokuren. Aanvankelijk ging het
goed, maar na een jaar zaten er toch uitzaaiingen in de botten. Rinske kreeg de ene kuur na
de andere, maar ze maakten haar niet beter. Desondanks bleef ze optimistisch, soms tegen
beter weten in,,Hartstikkene bêst’’, antwoordde ze dan op de vraag van haar arts hoe het
ging. De laatste weken ging Rinske opeens snel achteruit. Op 23 september overleed ze op
58-jarige leeftijd, in de armen van Siebren.
INES JONKER
Uit de Leeuwarder Courant van 16 oktober
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Beste dorpsgenoten,
Twee gezellige avonden met als hoofdingrediënten lachen, gieren en bieren terwijl de band
een feestelijk deuntje speelt tot in de kleine uurtjes... Dat was de aankondiging die we hier
liever hadden gedaan. Tijdens de vergadering van 24 september jl. zaten we nog met
bestuur, spelers en vers aangestelde regisseur aan tafel om de invulling van het toneel voor
komende winter te bespreken. Inmiddels was het wel duidelijk dat het deze editie door
corona “anders” zou worden dan andere jaren. Maar waar een wil is, daar is een weg.
Ondanks alle mitsen en maren, zouden we vast een manier vinden om er nog wat leuks van
te maken. Er was al een stuk aangewezen waarbij natuurlijk werd gekeken hoe we dit zo
‘coronaproof’ mogelijk uit konden gaan voeren zonder teveel te hoeven tornen aan het
gevoel dat bij een avondje Wartenster toaniel hoort. Inmiddels is het alweer (bijna) november
en ziet de wereld er door corona toch nog weer een stukje minder rooskleurig uit. Met alle
beperkingen die er al zijn en wellicht verder nog komen, is het schier onmogelijk te gaan
repeteren, regelen en organiseren. Deze onzekerheid heeft ons er dus amper 4 dagen na
eerder genoemde vergadering toe doen besluiten definitief een streep te zetten door de
toneeluitvoering van komende winter.
“Er zijn belangrijkere zaken in het leven dan toneel” zegt men vaak in zulke gevallen. Dat is
ook zeker zo. Net zoals er belangrijkere dingen in het leven zijn dan uit eten gaan,
sportwedstrijden bezoeken, de kroeg in, naar festivals, dorpsfeesten... ga zo maar door. Dat
neemt niet weg dat ook deze afzegging weer een stukje glans wegneemt van het leven in het
‘coronatijdperk’.
Vanzelfsprekend hopen we dat de voorbereidingen niet helemaal voor niks zijn geweest. Het
toneelstuk, de spelers, de regisseur, het bestuur... volgend jaar een nieuwe ronde met
nieuwe kansen. Met hopelijk een aankondiging in de Kommune met eenzelfde begin als bij
dit bericht maar dan als voldongen feit!
Namens het bestuur van Toanielselskip Warten

Nieuws huisartsenpraktijk Garijp
Graag willen u vragen om i.v.m. de Coronapandemie zoveel mogelijk al uw medicijnen in 1x
te bestellen om de patiëntenstroom beter te kunnen sturen. U kunt bij uw volgende bestelling
het aantal tabletten wat u nog thuis heeft bij uw bestelling zetten. Dan kunnen wij alles gelijk
trekken voor u. We hopen op uw begrip en alvast bedankt voor uw medewerking.
 Huisartsenpraktijk Garijp is vanwege de Kerstvakantie gesloten van: Vrijdag 25
december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Als u uiterlijk een week voor de vakantie besteld, dus voor 18 december, dan weten
we zeker dat we al uw medicijnen voor de vakanties kunnen leveren. In vakantie
bestelde medicijnen kunnen dan vanaf de dinsdag na de vakantie na 16uur worden
gehaald. Dit om teleurstellingen te voorkomen.


Houdt voor de actueel geldende Corona maatregelen in onze praktijk onze website
en informatie bij de ingang in de gaten. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel
op.
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Doarp yn it grien
De hjerst stiet wer foar de doar, mar lokkich wie it yn ‘e fakânsje moai waar om de
hjerstspeurtocht te dwaan. Op ferskate plakken yn it doarp stiene njoggen paddestuollen mei
in opdracht en ien dêrfan wie it ‘Winskpaad’ by de tsjerke. Oan it stek hingje al in pear moaie
winsken en wy hoopje dat der mear by komme. Der binne 70 houtsjes meinommen en der
lizze wer nije houtsjes by it stek dus wa’t noch wat winskje wol, kin dat dwaan. Elkenien (jong
en âld) is wolkom om eat te winskjen mar skriuw, tekenje of skilderje it leafste al mei in
wetterfêste stift of - ferve.
Op 26 septimber wie de lânlike
‘Burendag’ en ferskate buorlju hawwe
blombollen plante yn de grienstroken
by de Haadstrjitte, de Rounwei en de
Skoalstrjitte én op de Oosterburen by
it brechje. Op de webside
www.burendag.nl kinst sjen hoe’t
soks wurket en it is seker de muoite
wurdich om te dwaan.
Kinst nammentlik maksimaal 350
euro subsydzje oanfreegje en dêr
kinst hiele aardige en gesellige
dingen mei útfine foar dyn buert.
Yn de beamspegels dy’t wy adoptearre ha by de brievebus binne ek blomballen plante en ús
klub is wer in lid riker. Tefka du Pon fan de Haadstrjitte 83 is by ús oansluten en dêr binne wy
tige wiis mei!
Groetnis fan Doarp yn it Grien.
(Tini, Tefka, Berber, Tieneke, Riemke, Martien, Anita, Jessica, Froukje en Hilda)

It feilige gefoel
Hoe smuk sieten wy jûns om’e tafel ûnder de lampe, lang ferlyn as de rein klettere tsjin de
rúten
en troch de beammen boldere de wyn.
Efter it rútsje fan de kachel flamme it fjoer
striele de waarmte sa lekker oer. Mem die yn’e plaatstove in briket dêr hienen wy de fuotten
op set.
Gjin tv, allinne de wyn, it wetter en de klok
Mar dochs in peareltsje fan lok.
Jeltsje Berber de Visser- Zwart
Dit byld seach ik foar mij doe’t ik in bryfke tsjin kaam yn ús
keukenlaadsje. Sa simpel, sa ienfâldich, mar sa folle sfeer
spruts út dit stikje fan ús mem fan eartiids.
En dan moast ik efkes tinke oan ús libben yn it leechlân.
Wij hiene gjin tv, mar in radio. En dan sieten we mei elkoar te
lústerjen nei in ‘hoorspel’. Prachtig!!! En elkenien koe op syn eigen wize dêr bylden bij
betinke.
Ik wit noch fan guon hoorspelen hoe’t se hieten en hjer fuotstappen yn it grind en piepjende
duorren…………………….. Berber
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Nieuws vanuit de Finne
Graag neem ik u mee met wat onze leerlingen de afgelopen periode allemaal hebben
geleerd. In het landelijke nieuws hoor je het bijna iedere dag; “Leerlingen hebben
achterstanden opgelopen”, “Er moet extra geld vrij gemaakt worden voor het inhalen van de
achterstanden.”
Maar is dat wel zo? Hebben de leerlingen wel echt achterstanden opgelopen? Of hebben ze
heel veel andere zaken geleerd?
Het gaat om het uit de normale structuur stappen. Maak maar eens een opsomming van dat
wat er allemaal wel is geleerd in de thuiswerk periode. Het is misschien minder meetbaar
dan rekenen, taal en spelling maar dat betekent toch niet dat er niets is geleerd?
Onze leerlingen hebben vanaf groep 4 allemaal een iPad mee naar huis gekregen. Er werd
thuis onderwijs gevolgd. Personeel zorgde er iedere dag voor dat ze vanuit thuis de
leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. En daar heb je het eerste leerelement al. Onze
leerlingen, maar ook wij als collega's zijn in een razend tempo mediawijs geworden. De
leerkrachten hielden groepsgesprekken met het programma Teams. En ja, dan worden de
grenzen wel eens opgezocht maar hoe mooi is het om dat als aanleiding te gebruiken om
leerlingen mediawijs te maken?
Wat is eigenlijk een virus? Wat doet een virus? Hoe wordt het overgebracht? Zijn alle
besmettelijke ziektes hetzelfde?
Hoe houden we daarin rekening met elkaar? Hoe zorg ik en mijn gezin ervoor om een
bijdrage te leveren aan het geheel? Het personeel verzon 'andere opdrachten'. Maak filmpjes
van het geleerde van de begrijpend lezen
les. Deel dit bericht met je juf en
klasgenoten via Teams. Verzin je eigen
gymnastiek parcours. (wees creatief,
gebruik je fantasie en sporten maar!)
We merkten dat leerlingen behoefte
hadden aan eigen tijdsplanning. Dit kwam
deels doordat ook ouders hun eigen
werkplanning hadden maar ook omdat
met name de pre-puberende leerlingen
beter in vorm waren als ze iets later
begonnen dan normaal. Ook dat heeft
inzichten gegeven aan de leerlingen zelf.
Wat voor leerder ben ik?
Nu we weer naar school gaan zien we dat we elementen van de thuiswerk periode gebruiken
in onze lessen. Leerkrachten maken bijvoorbeeld filmpjes aan het begin van de week. Deze
filmpjes kunnen de leerlingen op een zelf gekozen moment gaan bekijken om zo de
instructies goed mee te krijgen. In onze Dalton visie hebben we veel tijd/ruimte voor
verantwoordelijkheid. Wanneer ga ik dat filmpje dan kijken? Welke leerlingen zijn daar
geschikt voor om zelf in te plannen? Een ander voorbeeld van mediawijsheid door de
thuiswerk periode; helaas trof het virus ook twee ouders van onze school. Hun dochter
mocht daardoor niet naar school. Maar doordat de leerlingen zo mediawijs zijn, kan deze
leerling op afstand gewoon met het dagprogramma meedoen. Ze is online, ze hoort alles wat
er wordt gezegd in de klas en ze kan haar werk ook direct laten controleren door de
leerkracht. Op de foto ziet u deze leerling op de iPad samenwerken met twee klasgenoten.
Ik heb u een paar elementen proberen te laten zien van wat de thuiswerkperiode ons heeft
gebracht. Maar laat ik ook duidelijk zijn dat het fysieke onderwijs boven alles uitstijgt. Laten
we hopen dat we niet weer thuis komen te zitten. Maar mocht het gebeuren; wij zijn er zo
goed en zo kwaad als het kan wel op voorbereid.
Jaap Oostra, directeur de Finne
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Uit de oude doos

Zoals ik de vorige Kommune al aangaf, probeer ik de komende maanden materiaal uit de
doos van Roos aan te leveren. Maar menigeen weet waarschijnlijk niet wie Roos was.
Vandaar hier een artikel waar Roos Nieuwdam op staat. Gerard
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door Menno J. Wiersma

www.bistedokter.nl

menno@bistedokter.nl

De groede
By ús yn ‘e gong stiet in grutte antike mahoanjehouten tûfkast. De sintrale ferwaarming hat
him sadanich útdroege dat er noadich ferlet fan restauraasje hie. Meubelrestaurateur Dirk
fan Tribulet út Reduzum ûntferme him oer it pronkstik. Sels it skeinde laach finear wist dizze
keunstner sadanich op te meitsjen dat jo it amper mear sjen kinne. Dochs neamt Dirk dat ek
by in kast ‘in groede’ as ferwûning fan de tiid.
Yn myn wurkpaad haw ik by mannich bist besocht groeden te beheinen, mar se binne der
ûnûntkomber. Ik seach it as in útdaging in wrat fan in eachlid fuort te operearjen sûnder
datsto dat sjen koest. Dêrtsjinoer kinsto de wûne fan in keizersneed fan in ko altyd werom
fine. Lokkigerwize groeit der by bisten hast altiten wer hier oerhinne...
Oft ik sels ek groeden haw? Dat falt ôfgryslik ta, seker sjoen de noeden fan myn fak. Wit hoe
faak bin ik biten of klaud troch lulke hûnen of bange katten. Groeden dêrfan binne amper te
sjen. It grutste manko op dat mêd is een kûltsje yn myn lofter boppeskonk. In merje trape my
letterlik dôfhûdich ûnhuerich nei, nei’t ik har troch har fôle opskuorde bunt hecht hie. Wat die
my dat sear! Mar at se tsien sintimeter leger mept hie, wie myn knibbel oan smots west. It is
just op de knibbel fan myn oare skonk dat ik myn iennichst útwindich sichtbere groede haw.
In kundich ortopeed hat my foarsjoen fan in nije rjochter knibbel en dat bisûnder kreas dien!
Ynwindich haw ik sûnt july fan dit jier in fjouwertal groeden oanbrocht krigen troch in
Ljouwerter Kardiolooch yn myn lofter hertboezem. Om in ein te meitsjen oan de fersteuring
fan it ritme fan myn rikketik. Dat like tige goed slagge: binnen twa wike wie ‘k al wer drok oan
‘t wurk! Lykwols warskôgen myn ‘hoedingel’ en myn hert my dat dat net ferstânnich wie...
Ik sil it bistedokterjen ferskuorend misse. It heucht my noch dat haadmaster Piter fan De Trije
Doarpenskoalle yn Reduzum in rede hold by syn ôfskied en dat it op dat momint foar him
fielde as ‘in lyts bytsje deagean’. Ik wie dêrby as foarsitter fan de âlderried en miende him
ferbetterje te moatten: “Mear in amputaasje, tinkt my.” No‘t ik yn in lyksoartige sitewaasje bin,
wol ik besykje derfoar te soargjen dat gjin fan
beiden op my fan tapassing wêze sil. Ik haw
ommers in grut ferskaat oan leafhawwerij wer’t ik
earder te min oan ta kaam. Mei in bulte nocht moat
dy yn steat wêze sels groeden op myn siel te
behinderjen! Freek de Jonge frege him ea
sjongend ôf oft der ‘libben nei de dea is’. Persoanlik
tink ik fan net. Mar ik bin der wis fan dat der in
libben nei myn bestean as bistedokter is.
En ik hoopje dat it my tegearre mei Lia noch in hiel
skoft gund is.
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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Noordelijk Film Festival trekt de provincie in
Van 11 t/m 15 november vertoont het Noordelijk Film Festival een uniek programma op zes
nieuwe festivallocaties, gespreid door de provincie Friesland. Bezoekers hoeven niet meer
allemaal naar Leeuwarden af te reizen, maar kunnen straks ook een deel van de
festivalprogrammering, met een sterke focus op Noord-Europa, zien in Drachten,
Heerenveen, Sneek en Franeker. Uiteraard met de anderhalve meter afstand en met het
maximale aantal bezoekers per zaal dat is vastgesteld door de veiligheidsregio.
Vorige week moest de organisatie tot de pijnlijke conclusie komen dat het festival, met het
oplaaien van het virus en de nieuwe maatregelen, niet door kan gaan zoals de bezoekers
gewend zijn, met een bruisende sfeer in het Leeuwarder festivalhart Stadsschouwburg De
Harmonie. De organisatie stelt de veiligheid van publiek en vrijwilligers voorop en heeft
bovendien te maken met een krimpende begroting. De Harmonie moet normaliter volledig
ingericht worden met ingehuurde filmtechniek, wat een te grote kostenpost is en een risico
met de te verwachten en toegestane bezoekersaantallen op dit moment. Hoewel niet
uitgesloten kan worden dat er in de komende weken nog strengere maatregelen van kracht
worden, moeten er nu keuzes gemaakt worden, waarbij het festival zijn trouwe publiek niet
wil teleurstellen. Het kiest daarom voor de meest maximale zekerheid met de kennis van nu.
Om die reden is een alternatief plan uitgerold om het festival te verspreiden en
bioscoopzalen te betrekken die al professioneel ingericht zijn voor filmvertoningen.
Enthousiaste medewerking is gevonden bij De Koornbeurs in Franeker, De Lawei en De Bios
in Drachten, De Bios in Heerenveen, CineSneek en Pathé Leeuwarden. Op elke locatie
wordt, op bijna alle festivaldagen, één bioscoopzaal volledig in gebruik genomen voor het
festival. Zoals bezoekers gewend zijn, worden er deze editie ook gewoon films vertoond in
de drie zalen van filmtheater Slieker in Leeuwarden. De Harmonie, Neushoorn en De
Westerkerk worden tijdens het festival aangehaakt voor een aantal speciale projecten en
activiteiten. Voor mensen die echt aan huis gebonden zijn, stelt het festival dit jaar een kleine
selectie films die eerder succesvol gedraaid hebben op het festival, beschikbaar via een
online platform en in samenwerking met Omrop Fryslân wordt een talkshow en
filmprogramma gemaakt dat op de televisiezender en website wordt uitgezonden.
Artistiek leider en filmprogrammeur Fredau Buwalda licht de ontwikkelingen toe: “Het unieke
filmprogramma en de festivalsfeer zijn absoluut de belangrijkste pijlers van ons festival, maar
van die twee punten wordt met name ons filmprogramma, in de enquêtes die wij jaarlijks
houden, door ruim 80% van de bezoekers als allerbelangrijkste reden aangevinkt om ons
festival te bezoeken. Hoewel we in deze tijd de gezellige sfeer van ontmoeting en uitgebreide
nazit helaas niet kunnen en moreel gezien nu ook niet willen faciliteren, kunnen wij wél dat
unieke filmprogramma leveren op een manier waar wij achter staan: op groot doek, in het
donker, met professionele bioscooptechniek die een topbeleving van film garandeert. We
zetten momenteel alles op alles om dát alsnog te realiseren en ons trouwe publiek te
verrassen in een veilige omgeving. We zijn positief verrast en dankbaar voor de enthousiaste
reacties van de bioscopen en filmtheaters en het bieden van een helpende hand door hun
filmzalen open te stellen voor ons festival. Met deze energie weet ik zeker dat we er een
mooi evenement van gaan maken, waar filmliefhebbers kunnen genieten van een bijzonder
programma!”
Eerder bracht het festival al naar buiten een Drive-in-Cinema op het Wilhelminaplein te
organiseren. Of deze doorgang kan vinden, is sinds de nieuwe maatregelen tot 19 oktober
plots onzeker. Hoewel de organisatie aannam dat het concept ‘coronaproof’ zou zijn, omdat
bezoekers alleen of met een tweetal in een auto zitten, wordt een drive-in helaas toch gezien
als een buitenevenement met maximaal 40 toegestane bezoekers. Met maar 20 in plaats
van ruim 90 auto’s, kan dit financieel niet uit.
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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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