December 2020/ Januari 2021

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)
Tjitske de Wal en Marjan van der Leij
Bestuur:
Joke Peenstra, penningmeester
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com)
Oplage:
470 exemplaren, 51e jaargang, nummer 10
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 18 januari 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:
15 februari
15 maart
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Dorpsagenda
December
6
19
20
23

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

Koffiedrinken voor alleenstaanden bij de Kok en de Walvis, vervallen!
Pubquiz, Byboellies. Warten actief, vervallen!
Koffiedrinken voor alleenstaanden bij de Kok en de Walvis, vervallen!
Ophalen oud papier

Januari
3
16
17
20
28
31

16:00
20:00
16:00
18:00
20:000
16:00

Koffiedrinken voor alleenstaanden bij de Kok en de Walvis, vervallen!
Pubquiz, Byboellies. Warten actief, vervallen!
Koffiedrinken voor alleenstaanden bij de Kok en de Walvis, vervallen!
Ophalen oud papier
Lekker ite mei elkaar, Kok en de Walvis, vervallen!
Koffiedrinken voor alleenstaanden bij de Kok en de Walvis, vervallen!

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
Verhuisd:

Pieter, Diana, Mirjam en Eline IJpma naar Burgum

Ingevlogen:

Dioni ten Busschen en Nick van der Griendt, Hellingpaed 10

Overleden:

Henk Tilma, 92 jaar
Boele van der Werff, oud inwoner, 82 jaar

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 – December 2020/ Januari 2021
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Bestuur en redactie van de Kommune wensen alle lezers fijne Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar. Speciaal in deze tijd waarin we beperkingen opgelegd krijgen die
ons verhinderen om gezellig samen te zijn. Laten we hopen dat we volgend jaar weer
onbekommerd allerlei bezoekjes kunnen afleggen en dat we weer Merke kunnen vieren.
We willen iedereen bedanken die afgelopen jaar heeft meegeholpen aan de totstandkoming
van de maandelijkse Kommune.
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die meehelpen aan de verspreiding van de
Kommune elke maand weer door weer en wind.
Zonder bijdrage van inwoners kan de Kommune niet bestaan. In dit kerstnummer vindt u ook
weer een paar mooie bijdragen. Bedankt daarvoor!
Wij hopen samen met u in het nieuwe jaar weer mooie dorpskranten te maken!

Familie, vrienden en
bekenden
Prettige kerstdagen en een
gezond en gelukkig
nieuwjaar.
Anneke Steerenberg

Foar eltsenien noflike hjeldagen en in sûn en
lokkich Nijjier.
Roel en Martsje Bouwmeester

Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen en een gezond 2021 toe.
Oane en Maaike
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Wy wolle eltsenien goede Krystdagen en in sûn
Nijjier tawinskje.
It sil grif oars wêze as oars mar hooplik kinne wy
skielik wer nei it âlde patroan
werom.
Groetnis Marten en Wip
Leppehiem Akkrum

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021! De
bestuursleden van Dorpsbelangen

Voedselbankactie
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel
een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in
een wurggreep terecht komen door een continu gebrek aan geld.
Om deze mensen te steunen organiseren wij dit jaar, net als
voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we
uw hulp nodig!
Wat kunt u doen?
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om
producten als: macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten
(bieten, wortels, koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder,
enz.
Deze producten kunt u van donderdag 10 t/m maandag 28 december inleveren bij: De
supermarkt in Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van
Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde
kerk in Grou en de gereformeerde kerk te Warten
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur
te worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank
Leeuwarden) of door u aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail:
info@voedselbankleeuwarden.nl).
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Met een vriendelijke groet,
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens
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Ingezonden
Beste inwoners van Wergea, Warten, Warstiens en Eagum,
Al vele jaren komen wij in de eerste weken van januari bij u langs met onze
koekactie.
Helaas kan dit volgend jaar in januari niet doorgaan i.v.m. het coronavirus.
Het is volgens ons niet verantwoord om langs de deuren te gaan zolang het virus
heerst.
Maar hopen dat in 2022 de koekactie weer mogelijk is en wij weer op jullie steun mogen
rekenen.
Met vriendelijke groet
Vogelwacht Idaarderadeel Noord
Het Bestuur
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Na ruim 21 jaar hebben wij Warten verlaten om te gaan wonen in Burgum.
We hebben hier altijd met veel plezier gewoond! Toch hebben we er voor gekozen om
dichterbij verschillende voorzieningen te wonen. Misschien komen we elkaar nog wel eens
tegen, oant sjen!
Hartelijke groet, Pieter, Diana, Mirjam en Eline IJpma

Kommune – December 2020/ Januari 2021
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Kerkdiensten

PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Do.dag
Vrijdag
Zondag
Do.dag

6 dec
13 dec
13 dec
20 dec
24 dec
25 dec
27 dec
31 dec

9.30
9.30
11.00
9.30
19.30
9.30

Warstiens
Wergea
Warten
Warstiens
Warstiens
Warstiens

19.30

Warstiens

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

3 jan
10 jan
17 jan
24 jan
31 jan

9.30
9.30
9.30
9.30

Warten
Warten
Warstiens
Warten

ds. J. Van Doorn
R.K. Oecumenische dienst
Ger. Kerk ds. A .Buizer en Raad van Kerken
GEEN DIENST
KERSTNACHTDIENST ds. A .Buizer
Eerste KERSTDAG ds. A .Buizer
GEEN DIENST
ds. A .Buizer
ds. A .Buizer
ds. J. van Doorn
ds. W Tinga
ds. A .Buizer en Gereformeerde Gemeenteleden
GEEN DIENST

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
Kerkdiensten zullen worden gehouden met in inachtneming van de regels van het RIVM
Zondag
6 dec
9:30
Ds. P. Boomsma
Viering heilig avondmaal
Zondag
13 dec
9.30
Ds. A. Buizer-Tchiengang
Adventsdienst
Zondag
20 dec
9.30
Dhr. R. Colijn
Do.dag
24 dec 21.00
Ds. A. Buizer- Tchiengang
Kerstnachtdienst, gez. In de
hervormde kerk Warten
Vrijdag
25 dec
9.30
Dhr. L. v/d Ven
Kerstfeest
Zondag
27 dec
9.30
Ds. L. Oost
Do.dag
31 dec 19:30
Ds. A. Buizer- Tchiengang
Oudjaar, gez.in de hervormde
kerk Warstiens
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

3 jan
10 jan
17 jan
24 jan

10:00
9.30
9.30
9.30

Zondag

31 jan

9:30

Kerkenraad
Ds. A. Bouma
Ds. A. Elverdink
Ds.A. Buizer-Tchiengang

Nieuwjaarwensen

Gez. Met de Herv. gemeente

Kerkenraad

Foar eltsenien Seine Krystdagen en in sûn en lokkich nijjier tawinske!
Houd moed, heb lief!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN
Di.dag
Zondag
Zondag
Di.dag
Zondag
Do.dag
Vrijdag

1 dec
6 dec
13 dec
15 dec
20 dec
24 dec
25 dec

19.00
9.30
11.00*
19.00
9.30
19.00*
11.00*

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Di.dag

29 dec

19.00

Martinuskerk
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B. van der Wal
G. Kamsma
B. van der Wal
B. van der Wal
B. van der Wal
G. Kamsma /
L.Miedema
B. van der Wal

Euch.
Wo.Co.
Gez. Adventsviering
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Kommune Warten

Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag

3 jan
12 jan
17 jan
17 jan

9.30
19.00
9.30
19.00

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

B. van der Wal
B. van der Wal
Wo.Co.
Frissel

Di.dag
Zondag

26 jan
31 jan

19.00
9.30

Martinuskerk
Martinuskerk

B. van der Wal
B. van der Wal / P.
Vermaat

Euch.
Euch.
Liturgiegroep
Raad van Kerken
Bidweek
Euch.
Euch.

*= voor deze diensten moet gereserveerd worden
( uiterlijk een volle week van te voren tel: 058-255 1232)
De diensten op 13 december zijn dezelfde diensten op 2 tijden; om 9.30 in de
Gereformeerde Kerk in Warten en om 11.00 in de Martinuskerk in Wergea.
Dat is omdat bij elke dienst maar 30 mensen aanwezig mogen zijn.
Reserveer deze dienst een week van tevoren bij Harry de Groot ! Dit om teleurstellingen te
voorkomen.

Zondag 13 december 2020
Oecumenische Adventsviering
Thema: “zwart-wit”
1e viering: in Gereformeerde Kerk, Warten
Aanvang: 09:30 uur*
2e viering: in de RK St. Martinuskerk, Wergea
Aanvang: 11:00 uur*
Voorganger: ds. Alice Buizer-Tchiengang
Ondersteund door de leden van de werkgroep Advent
Orgel: Hayte Haytema, Gamba: Janneke Landman
Opgave ( reserveren) voor beide locaties verplicht vóór 7 december bij:
Harry de Groot: tel.: 058 255 12 32
e-mail: grootdeharry@gmail.com
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!*
*Er wordt steeds getoetst en indien nodig aangepast aan de dan geldende
coronamaatregelen van de overheid
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Corona Kerst

Net als ieder jaar worden de dagen op weg naar Kerst steeds korter.
Toch is dit jaar alles anders.
De wereldwijde coronacrisis gooit voor de decemberfeesten roet in
het eten.
Kunnen we dit jaar wel Kerst vieren?
Veel punten die Kerst tot Kerst maken kunnen even niet.
Het kerstverhaal laat dat al zien.
We horen over engelengezang in de nacht van Bethlehem.
In kerken en in voetbalstadions mag je nu niet zingen.
Toch hoort het samen zingen van liederen echt bij Kerst!
Jozef en Maria kregen in de stal veel bezoek:
herders en wijzen komen langs.
We weten nog niet hoe de corona-maatregelen gedurende de kerstdagen zullen zijn,
maar veel bezoekers in één keer thuis ontvangen zal vast niet gaan.
In de geboortedagen Jezus was de herberg vol: nu moeten ze dicht.
De drie wijzen kwamen van ver over de grens.
Nu wordt ons zeer sterk afgeraden om buitenlandse reizen te maken.
Alles rond Kerst is dit jaar anders.
In de media dook onlangs de kreet ‘advents-quarantaine’ op.
Sommige mensen zijn van plan om als familie 14 dagen in quarantaine te gaan,
om daarna samen veilig Kerst te kunnen vieren.
Dat zal nog niet meevallen: heb je zoveel voor een ouderwets gezellige Kerst over?
Voor velen zal zo’n ‘advents-quarantaine’ niet haalbaar zijn.
Dat er überhaupt over gesproken wordt, is wel een teken dat velen grote waarde hechten
aan het kerstfeest.
Het idee van een ‘advents-quarantaine’ past wel in de christelijke traditie.
De grote feestdagen worden altijd uitgebreid voorbereid.
Het lijkt veel op sport: eerst vele malen trainen, jezelf het nodige ontzeggen,
en dan op het juiste moment ‘vlammen’ en zorgen dat je je gestelde doelen bereikt.
Doel van een ‘advents-quarantaine’ is samen veilig Kerst kunnen vieren.
Natuurlijk wil niemand het coronavirus met Kerst verder verspreiden.
Doel van Kerst is natuurlijk een andere.
Voor de één zullen de decemberfeesten volledig draaien
om de warme sfeer en gezelligheid.
Voor de ander zal Kerst om vrede gaan.
Voor weer anderen gaat het om de geboorte van Christus.
Het kleine kindje dat in naam van God op aarde is gekomen.
Alle kerstliefhebbers vinden elkaar onder één gemeenschappelijke noemer: nabijheid.
Nabijheid kan dit jaar alleen in hele kleine kring.
Hopelijk wordt het in klein gezelschap een goede en bijzondere Kerst.
En we weten zeker dat de dagen weer gaan lengen!
Pastoor B. van der Wal Sint-Vitusparochie
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KerstNieuwjaarspuzzel

In deze doorstreeppuzzel zitten 19 woorden verborgen.
Deze woorden kun je in Warten aan de muur, bij de muur of op de muur vinden. Even lekker
een rondje door Warten wandelen en je komt er wel achter. Vanaf 1 december.
Bij 9 van deze doorgestreepte woorden hangt een letter voor het raam. Hier moet een mooi
Fries woord van worden gemaakt.
Alle doorgestreepte woorden plus het Friese woord moeten bij de redactie ingeleverd
worden.
Veel succes allemaal.
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Kleurplaat
Als we niet zelf kunnen knallen, dan knallen we wel op papier!

Filmavond knutselclub
Geef je op voor de FILMAVOND van de knutselclub: Er is op 4 december een filmavond voor
groep 3 t/m 5 en op 11 december voor groep 6 t/m 8.
We starten om 18.30 bij het Roekeltje. Knutsel je dit jaar niet in de knutselclub, maar heb je
wel zin in een avondje film kijken, geef je dan op door een appje of belletje naar Janine van
der Lee: 06-11308300. Neem je knuffel, kussen of deken mee, kom in je onesie, trek je
pantoffels aan en kom lekker film kijken!!!
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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.
Lid worden? Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid
worden. De contributie is 7 euro per jaar. 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. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden.
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
Wilt u een Wartenster of Dorps- 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.
Het bestuur van Dorpsbelangen komt op iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar
voor een vergadering. Zijn er vragen/opmerkingen of suggesties, geef het aan ons door via
dbwarten@gmail.com
Op dit moment actueel:
Update Afstandsbediening brug
In de vorige twee edities van de Kommune hebben we al veel gedeeld over het voornemen
van de provincie en gemeente om de bruggen in ons dorp op afstand te gaan bedienen en
onze vragen en bezwaren daaromtrent.
Hierbij wederom een update over wat er gebeurd is op dit gebied en waar we staan.
Na het terzijde leggen van onze bezwaren en het voornemen van provincie en gemeente het
plan van afstandsbediening door te zetten, zijn we half oktober met een klein comité
(dorpsbelangen en omwonenden) bij elkaar gekomen om ons ‘plan de campagne’ te
bespreken.
De eerste vervolgstap in dit plan was een petitie om aan te tonen dat Dorpsbelangen en
omwonenden gesteund worden in hun strijd tegen dit project. Aanvankelijk waren we van
plan bij de deuren langs te gaan, maar vanwege de coronaregels hebben we besloten de
petitie digitaal te maken en online te zetten.
Via de website, facebook en een flyer (huis aan huis) hebben we iedereen opgeroepen de
petitie te ondertekenen. Op het moment van schrijven zijn er 830 handtekeningen zijn gezet!
Ongeveer de helft van de ondertekenaars komt uit Warten, maar ook van buiten ons dorp
krijgen we veel bijval. Dit helpt enorm in onze strijd. Dank daarvoor!
Hoewel het nog niet onze bedoeling was de publiciteit te zoeken, heeft Omrop Fryslân er
direct aandacht aan besteed. Later heeft de Leeuwarder Courant contact met ons gezocht
en konden we een nadere toelichting geven.
Ook hebben we een stevige reactie geschreven aan de wethouder en projectleider en
hebben we ze uitgenodigd de situatie ter plaatse te bekijken. De wethouder ging daarop in
en zaterdag 31 oktober hebben we de wethouder ontvangen en hebben we hem, vanaf de
weg en het water, laten zien hoe mooi ons dorp is en hebben we hem uitgelegd waarom we
tegen de afstandsbediening zijn. We werden daarbij geholpen door de borden die door
bewoners van de oude haven geplaatst zijn op de plaatsen van de cameramasten (conform
cameraplan).
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We hebben de toezegging gekregen dat er nogmaals naar de plannen gekeken zal worden.
Ook is er een bureau ingeschakeld om zich nogmaals te buigen over de veiligheid van het op
afstand bedienen van onze bruggen. Daardoor is het project voor de brug in het dorp
(Hoofdstraat) stilgelegd tot nader orde.
Helaas lijkt de uitvoering van de afstandsbediening van de provinciale brug (Rogsleatbrêge)
wel doorgezet te worden. De afstandsbediening van deze brug heeft meer impact op ons
dorp en haar inwoners dan we in eerste instantie ons realiseerden. Zo zal er een
steiger/remmingswerk met aanmeldknop en luidsprekers geplaatst moeten worden voor de
kade/het erf van de familie Wartena en de bediening van deze brug is gekoppeld aan die van
de brug in het dorp.
Reden voor ons om ook een brand(email) te sturen naar de provinciale projectleider, de
gedeputeerde Mw. Fokkens en de leden van de provinciale staten. Helaas verschuilt de
provincie zich achter de gemeente en heeft niemand bij de provincie de moeite genomen om
überhaupt een reactie te geven.
Ondertussen gaan we verder met onze bezwaren en wachten we op een reactie van de
wethouder, welke hij ons toegezegd heeft. We zullen deze reactie met aandacht bestuderen
en indien nodig zetten we onze acties door. Actief de publiciteit zoeken en (ludieke) acties
zijn de volgende stappen in ons plan de campagne.
Informatie met elkaar delen kan ook op persoonlijke titel. Voor vragen, opmerkingen en
suggesties staan wij open: dbwarten@gmail.com
Met vriendelijke groet, namens dorpsbelangen,
Henk-Jan de Lange
Fietspad Warten-Grou
De gemeente heeft ons laten weten dat nu het fietspad gereed is zij graag een volwaardige
opening van het fietspad willen organiseren die recht doet aan het lange traject en de
bijzondere weg waarop dit tot stand is gekomen. Een feestelijke opening is helaas in deze
corona-tijd erg lastig. Dat moet op een moment dat dit maatschappelijk ook weer
verantwoord is. De gemeente streeft naar een opening begin volgend jaar, waarbij dan ook
de groenwerkzaamheden zijn gerealiseerd. De gemeente laat ook weten dat dit uitstel geen
afstel is en dat deze feestelijke opening er komt! Zij zullen de dorpsbewoners door middel
van een nieuwsbrief meer duidelijkheid geven hieromtrent.
Fietspad Warten-Fonejacht brug
Naar aanleiding van onze reactie aan de gemeente als Dorpsbelangen graag mee te willen
denken over de uitvoeren van het fietspad, is er op 9 november voor het eerst contact
geweest met de dorpencoördinator van de gemeente. Wij zijn bij elkaar gekomen om dit
onderwerp te bespreken. Ook in dit project is corona een vertragende factor. Inmiddels is er
een projectleider toegewezen en is de grondverwerving in voorbereiding en worden plannen
verder uitgewerkt.
Men richt zich op realisatie in 2022, zo ook de herinrichting van de Rounwei. In beide
plannen zal onze input meegenomen worden.
Hiervoor is onder andere gebruik gemaakt van de uitkomsten van onderzoeken door de NHL
studenten.
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Warten actief
Hallo Wartensters,
We hebben lang zitten denken
Wat we jullie in deze bijzondere tijd konden schenken
Je kunt het alleen doen of via telefoon en app delen
Zodat jullie je niet hoeven te vervelen
We hebben een aantal corona-proof activiteiten bedacht.
Met deze activiteiten kunnen jullie punten verzamelen die individueel en/of per buurt
meetellen voor de eerst volgende “merke”
Bij elke activiteit krijg je bij inlevering/deelname ook een letter.
Je kunt deze activiteiten per persoon doen en opgeven bij welke buurt je hoort.
Houd de Kommune dus goed in de gaten!
Activiteit 1. December
Maak een creatie van natuurlijk herfst materiaal.
Zet deze zichtbaar voor het raam. Beoordeling is in week 52
Graag doorgeven (naam, adres en buurtvereniging)
Activiteit 2. Januari
Bak een koekje, cakeje of gebakje. Laat deze beoordelen door een buur 2 huizen verderop.
Vanaf 5 januari tot 5 februari inleveren bij Tjitske, nijpaed 10 een foto en briefje in met:
Naam bakker/ster:
Naam beoordelaar:
Cijfer:
Eventueel buurtvereniging:
We hopen dat jullie weer fanatiek mee zullen doen.
Wij wensen jullie heel veel plezier.
Wartenactief.

Filmavond
SORRY WE MISSED YOU is een nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken
Loach. Deze film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande
probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Ricky en Abby wonen met hun kinderen,
15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische
crisis van 2008 worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de
thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende
klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen
in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Abby
moet haar auto verkopen en met het openbare vervoer zien te regelen, en Ricky koopt een
bus met een verplichte scanner waarin elke minuut geregistreerd wordt. Tijd is geld. Al snel
is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een
betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

Waar:
Wanneer:
Inloop:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Woensdag, 20 januari, 2021
19.15 uur staat de koffie/thee klaar
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Ontwikkelingen Museum
Beste dorpsgenoten,
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het museum, want het zijn
best wel spannende tijden voor de greidbuorkerij en it earmhûs.
Restauratie hooikap en greidbuorkerij
We zijn druk bezig om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de restauratie van de hooikap
en greidbuorkerij. Hiervoor hebben we een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. Er
zijn helaas zoveel subsidieaanvragen binnengekomen dat er een loting heeft
plaatsgevonden. We staan op plek 26 van de 31; we moeten er daarom van uitgaan dat we
van de provincie geen subsidie krijgen. We zullen nu dan ook andere instanties en
sponsoren benaderen en hopen zo toch voldoende geld bij elkaar te krijgen. Al met al is het
wel frustrerend omdat er voor de subsidieaanvraag al de nodige kosten moesten worden
gemaakt.
Afstandsbediening brug
Afgelopen voorjaar zijn wij door provincie en gemeente benaderd over het plaatsen van een
cameramast. De beste plek hiervoor zou voor de greidbuorkerij zijn. Wij waren hier beslist
niet blij mee, omdat wij zo’n mast voor ons rijksmonument lelijk vinden. Er werd ons echter
verteld dat het besluit hierover al was genomen en niet ter discussie stond. Als wij niet
akkoord zouden gaan met plaatsing op de wal zou de mast één meter uit de wal komen te
staan. In dat geval zou het museum geen vergoeding krijgen. Het museumbestuur is onder
die voorstelling van zaken akkoord gegaan met plaatsing op de wal voor de greidbuorkerij.
Inmiddels wordt er vanuit het dorp actiegevoerd tegen de camerabediening en dat kunnen
wij ons goed voorstellen.
Snoeiweekend
Zoals eenieder heeft kunnen zien is er in het laatste weekend van oktober onder leiding van
André Horck flink gesnoeid in en rondom de boomgaard bij de greidbuorkerij. Wij zijn
ontzettend blij met wat er is gebeurd en vooral ook met de hulp van de buren van het
museum. Iedereen die hieraan heeft meegeholpen wordt dan ook hartelijk bedankt! Als u nu
denkt, ‘dat lijkt mij ook wel wat, gezellig met een groep lekker bezig zijn voor het museum’,
dat kan altijd! Meldt u dan aan bij een van de bestuursleden.
We strûpe derûnder
Soms zijn er ook meevallers. Gjalt de Groot, de ook bij ons museum bekende
verhalenverteller en schrijver, heeft van de in Warten verkochte exemplaren van zijn laatste
boek ‘We strûpe derûnder’, 5 euro per boek aan het museum geschonken. Dankzij Anna
Heegstra is de verkoop al een groot succes. Wij bedanken beide hartelijk voor deze actie en
hebben besloten Gjalt de Groot op het sponsorbord bij het museum te zetten.
Bestuursleden
Als opvolgers van Anna en Betty hebben we gelukkig twee nieuwe bestuursleden gevonden.
Johan Koning houdt zich vooral bezig met de restauratie van de hooikap en greidbuorkerij,
en André Horck houdt zich bezig met allerlei zaken. Wij zijn heel blij met de komst van deze
twee enthousiaste bestuursleden. Helaas heeft Rigtje aangegeven aan het einde van dit
seizoen met haar bestuurstaken te willen stoppen. Wij bedanken haar hartelijk voor haar
jarenlange inzet! We hebben dus een nieuw enthousiast bestuurslid nodig. Gezien de
samenstelling van het huidige bestuur willen we het liefst een vrouwelijke roek erbij hebben.
Draagt u het museum en het dorp een warm hart toe, en wilt u zich graag inzetten om dit
mooie stukje dorp ook voor de toekomst te behouden? Dan horen wij graag van u!
Bestuur Museum Warten.
Sytse Kloosterman
Rigtje Wartena
Boele Postma
Johan Koning
André Horck
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Memento mori
Definitieve annulering jaarvergadering
Het bestuur van Begrafenisvereniging Memento Warten e.o. heeft om bekende redenen
defintief besloten dit jaar geen jaarvergadering meer in te plannen. We hopen u volgend jaar
weer te mogen begroeten.
De financiële stukken en de secretariële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester en
kunnen op afspraak worden ingezien. Een afspraak kan worden gemaakt via
mementomoriwarten@gmail.com.
Bestuursleden gezocht
Zoals de meeste verenigingen kampen ook wij met het probleem om nieuwe bestuursleden
te vinden. Lijkt het u leuk om ons bestuur te komen versterken? Voor meer informatie
volstaat een mailtje naar mementomoriwarteb@gmail.com.
Wist u dat…
• Uw kinderen gratis lid zijn tot hun 18e jaar mits beide ouders lid zijn en op hetzelfde
adres wonen. Uw kind moet dan wel aangemeld zijn. Niet aangemeld, geen lid, dus geen
vergoeding bij overlijden. Dus meld uw kinderen aan!
• U al uw wijzigingen betreffende geboorte, verhuizing, nieuw banknummer, etc. door moet
geven via mementomoriwarten@gmail.com
Voordelen lidmaatschap:
Na een overlijden kunnen nabestaande gebruik maken van de diensten van onze vaste
uitvaartverzorger, dit tegen veel lagere tarieven dan een uitvaartverzorger van een
commerciële organisatie mét winstoogmerk.
Laatste wensen
Soms wil iemand zijn of haar eigen laatste wensen voor de uitvaart bespreken en eventueel
vastleggen. Dit is niet vanzelfsprekend, maar het komt wel steeds vaker voor. Door wensen
vooraf kenbaar te maken, zorgt dit voor rust bij u en uw nabestaande. Onze uitvaartverzorger
kan u adviseren over alle mogelijkheden en hierbij horende kosten. Een voorgesprek is
vrijblijvend en kosteloos.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vereniging.
Contributie leden p/jaar
:
€
12,00
Ledenkorting bij overlijden :
€
500,00
Tot 18 jaar
:
gratis meeverzekerd
Voordelen van een lokale uitvaartverzorger (van een uitvaarvereniging zoals Memento Mori)
t.o.v. de grotere uitvaartzorgbedrijven/verzekeringmaatschappijen op een rij:
1.
2.

De uitvaartonderneming is een kleinschalige onderneming.
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staat centraal. Nabestaanden beslissen alles
zelf.
3.
Iedere uitvaart wordt samen met de nabestaanden op maat samengesteld (geen
gebruik van vaste draaiboeken).
4.
Er wordt alleen betaald voor diensten en producten die daadwerkelijk afgenomen
worden.
5.
De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaartverzorger
komt indien gewenst, iedere dag persoonlijk langs om beetje bij beetje meer vorm
aan de uitvaart gegeven. Er is geen maximumtijd die aan het verzorgen van een
uitvaart wordt besteed. Er wordt niet op een uurtje gekeken, dit in tegenstelling tot
commerciële uitvaartverzorgers.
6.
Het uitgangspunt is dat de uitvaartverzorger die de uitvaart met de nabestaanden
bespreekt ook degene is die op de dag van de uitvaart de algehele leiding heeft.
We verwelkomen u graag. Geef u op als lid en/of vraag eerst meer informatie bij het
secretariaat via mementomoriwarten@gmail.com.
Kommune – December 2020/ Januari 2021
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Tennispraat
Beste Wartensters,
Door de Corona hebben we dit jaar veel minder van de
baan kunnen genieten dan andere jaren. En dat is ook niet
goed voor de baan. Mosaanslag, gras en veel onkruid
zorgen er voor dat de baan op sommige stukken spekglad
is geworden. En dan gaan we al weer de winterperiode in
waarbij de spullen moeten worden opgeruimd. De reclameborden er af, de “windnetten” er
af, water afsluiten, netten van de baan, kantine leeghalen en weer wachten tot volgend
voorjaar.
Doordat de kantine veelal gesloten moest blijven, is de kantine-omzet uiteraard drastisch
gedaald. Gelukkig hebben we een flink aantal sponsoren en een toenemend aantal leden
zodat we niet meteen op zwart zaad zullen zitten.
Nieuwe en huidige inwoners kunnen zich altijd melden via tvwarten@gmail.com als ze
volgend jaar (weer) een balletje willen slaan.
Voor nu: een goede Sinterklaas, fijne Kerstdagen en een gelukkig, knal- en Coronavrij 2021
toegewenst.
We zien jou ook graag in 2021 aan de Rounwei bij It Molkhúske!
Oant sjen.
Bestuur T.V. Warten
Fokje Bouwmeester, Easge Popma, Nynke Verduyn, Jan Koopmans, Gerard Bouwmeester

Even lekker bijkomen….
Op het allerlaatste perceel, als je van Warten
naar Wergea gaat, aan de rechterkant,
hebben Goos en Bea Peenstra op het
voormalige baggerdepot een plek gecreëerd
waar het de bedoeling was om
camperplekken te realiseren. Dit viel niet in
goede aarde bij de gemeente Leeuwarden en
dus is het plan “van de baan”.
Er waren reeds flink wat bomen (walnoten,
tamme kastanjes, perzik-, appel- en
perebomen) en struiken (witte, rode en
blauwe bessen) in de grond gezet en er is
ook een insectenhotel opgehangen.
Daarnaast zijn er diverse (zit)bankjes
gekomen en die mogen vanaf nu gebruikt
worden door Jan en alleman.
Als je daar bent dan zie je vast ook de twee “tentjes” waar kippen in worden grootgebracht.
Uit ervaring kan ik mededelen dat het vlees hiervan bijzonder in de smaak valt (althans bij
ons). Dus mocht je een mals kippetje willen verorberen (van te voren wel even informeren)
dan even melden bij Goos of Bea en dan komt het vast goed. Volgend jaar maar even een
hengeltje mee bij mooi weer en dan even lekker een moment tot je zelf komen op het bankje
aan de waterkant. Uiteraard kun je ook een boekje lezen of gewoon even rustig genieten van
de specht of het ijsvogeltje als die zich laten zien. Rikus is er bijna iedere dag wel even…….

Gerard
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Wûnderbaarlike Krystdagen
Jelle bleau, nei’t se Jaantsje har boatsje dy deis syn skiphús út en de opfeart del boomke
hiene, allinne op de polderdyk achter. Hoelang er har neistoarre hie? Se wie al lang en breed
yn Grou en mei it earstkommende spoar út Ljouwert nei har ropping reizge, doe’t de sinne de
oare moarns fernuvere oer de kime kipe om’t Jelle net ûnder de geit siet mar noch altyd op
de sleatskant stie. Fan argewaasje siigde sinne wer ûnder de kime. Oant in dei en in nacht
letter se Jelle, dy’t der noch as in byld stie, fûleindich yn de kop skynde en him sa út syn
ferbjustere tastân helle. Doe murk er pas dat Bijke wakker spûkgûlde en him tusken it gejank
troch oan de boksen omskuorde. Ferweesd is er mei de hûn yn ’e hûs gien, hy hie wier fan
neat benul mear.
Jelle fandele net mear de hinne-aaien. Fergeat de geit te melken. De bok waard net mear
mjukse. Yn eigen blabze lei de baarch, alhiel fersmoarge. It gers op syn pôle groeide foarby
de daksgoaten. Jelle fergeat fan hertsear syn snoek aaien te fuorjen. Snoek skriemde
triennen as fan in krokodil. Mar of it út begrutsjen wie dat er sa gûlde? Syn gejank hie no al
moannen oanholden, op it lêst soe it wetter fan de feart al by Jelle it hiem oprinne mei it
boadskip dat dit duveljeien no mar ris ophâlde moast! Doe’t Langsleatteman dit te hearren
kaam hie dy ris om it hoekje sjoen. Syn seine moast eins nedich wer goed harre. Ien kear
jiers wie dit ommers Jelle syn putsje! Mar Jelle hie sa gleon út de eagen sjoen dat hy wie
mar gau wer yn de dize weiwurden. Alles wiisde derop dat it jier dat Jaantsje fan Jelle ôfskie
naam hie, nuver op de non rinne soe.
Doe’t Bijke geandewei de hjerst foar it ferstân krige dat it mei baas en buorkerij net bêst steld
wie, blafte er it hiele gea byelkoar. Ferheard spatte elk oerein en se kamen foar haastberie
gear. It wie in kabaal fan komsa op de bûthúsflier. It naaide der in skeet út en de poep dy’t
fan de weromslach yn de snelle wie, skiet as in slob. Mar Bijke sloech foar master op. Elk
bûn yn en krige te hearen wat der fan harren ferwachte waard.
De protters dy’t yn de lange simmerjûnen harren dûnsen net mear diene boppe it âld fean
om’t se finaal de guit kwyt wiene, krigen de slach wer te pakken. En sa’t Jelle syn strikel oars
as fansels oer it seineblêd dûnse, sa seame dyselde seine no ôf mei it daksgoathege gers op
Jelle syn pôle. In lêste mier meande de stripen en ein oktober waaide in fergetten
simmertwirre it drûge gers yn opers en as foar wûnder oan de bult. Langsleatteman dy’t oars
hiel wat wend wie, stie mei grutte holle eagen fanêfter de reiden fernuvere nei dit spektakel
te sjen.
Ynstee fan oeral en nearne, leine Jelle syn hinnen sûnt harren aai ien foar ien yn it aairakje
by de bûthúsdoar. Moarke fong de molke op dy’t Kekke rinne litten hie en seach derop ta dat
it yn it molkammerke ferdwûn. De hoarne syn kaam dy’t him al wiken as in treurige fodde
foar de eagen bongele, stie wer stoatersk rjochtop. Hy trêde wer tusken syn hintsjes om as
rûn er oer in hjitte plaat. Om nimmen in striebreed yn de wei te lizzen skiet de Bok op it
tontsje boppe de groppe, sette de bril op de noas en nei’t er de yn stroken knipte krante
oereide hie fage er it gat dermei. Gewoanwei hie elk slop fan laitsjen west, mar yn dizze
bûtenwenstige situaasje hie soks gjin pas fansels. Sa gek Jelle earder mei harren wie, sa
gek wiene sy blykber ek mei him!
Net te leauwen hoe skjin en himmel it om hûs en hiem waard! Doe’t Sleatteman krekt foar de
Krystdagen yn in grouwe sniejacht mei de seine nochris op Jelle syn stee tasette, wie dy dan
ek suver fan slach. Wat er dêr oantrof gie alle begryp te boppe! Jelle syn hiele buorkerij wie
foar de kommende hjeldagen om troch in rinkje te heljen. Koest fan de flier wol ite!
Doe’t er dy Krystjûn de syddoar opdie seach er de hiele santekream gemoedlik byelkoar
sitten, elk waarme him oan in yn harren midden dûnsjend fjurke. Om’t alles oars as oare
jierren wie, hie Earre Barre fierste betiid in geitsje bij Kekke brocht. It stumper wie yn de
bargetrôch bedarre mar it lei rêstich op skjin strie te sûzeboljen tusken alle gejeuzel.
Langesleatteman waard der ynhelle en sein him mar del te jaan wylst Kekke him waarme
poeiermolke taskikte.
Efkes letter gie de doar wer op en in snieman kaam deryn. De Grouster bakker hie him
stjoerd om krystbôle ôf te leverjen, sei er, mei in kaartsje foar Jelle!
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Jelle, dêr’t sûnt dy maaitiid gjin leven mear yn sitten hie, spatte fan it bûthúsbankje en
skuorde him it kaartsje út de hannen. Elk hold de siken yn! Mar doe’t der in laits fan ear oant
ear oer Jelle syn kop luts en hy útlitten begûn te dûnsjen, sprong elk oerein. Mei Jelle foarop
gie it jubeljend yn polonaise it bûthús del.
Op it kaartsje moat stien hawwe ‘noflike Krystdagen en in sûn nijjier, J’.
Anna Heegstra

We strûpe derûnder!
Skriuwer Gjalt de Groot:
,,Wat in sukses hjir yn Warten, der binne 80 boeken ferkocht. En ‘Museum Warten’ bart
fan elk ferkocht boek 5 euro.”
Anne Heegstra:
,,Gjalt, ik jou de sjek graach oan it Earmhûs mei syn útstalling oer de fiskerij en de
Greidpleats. It leit ús allegearre nei oan it hert. It binne de taastbere oantinkens fan wat ienris
wie. It jout ús in byld fan it wrotten en wramen foar in skraal bestean op de buorkerijen yn dit
wetterlân. Gjalt, do skriuwst dêroer fanút dyn hert, mei kennis fan saken, do hast it sels
meimakke, it mei eigen eagen sjoen as jonge wenjend op Luctor et Emergo.”
We strûpe derûnder! is in oade oan al dy bewenners fan De Âlde Feanen dy’t troch harren
wrotten en wramen stal jûn ha oan dat lânskip dat útgroeid is ta Nasjonaal Park.
Wartensters slute dat ferhaal yn ’e earmen, se hawwe no al 80 boeken kocht. En wêr't elk
oer praat en skriuwt ‘mienskip’, dat lit Warten hjirmei sjen.
Gjalt: ,,Tige tank Warten.”
De earste printinge is al útferkocht en de twadde printinge komt 25 novimber. It boek is te
krijen by: Anna Heegstra- v.d. Berg, Haadstjitte 66a Warten, 058-2552546,
info@yachtcharterheegstra.nl ;
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Nieuwe subsidie voor duurzame dorpen en wijken in Leeuwarden
Vanaf 27 oktober is er in gemeente Leeuwarden een nieuwe subsidie beschikbaar voor
dorpen of woonwijken in Leeuwarden die actief bezig zijn met verduurzaming. Hiermee wil
de gemeente stimuleren dat duurzame wijk- of dorpsinitiatieven extra gesteund worden in
hun activiteiten om lokaal energie te besparen of duurzaam energie op te wekken.
Veel lokale duurzame initiatieven
In de afgelopen jaren zijn er diverse wijk- en dorpsinitiatieven ontstaan die zelf actief de
schouders onder deze uitdaging zetten. Na gesprekken met deze initiatieven kwam naar
voren dat zij op sommige gebieden nog wel extra ondersteuning konden gebruiken.
Bijvoorbeeld in de communicatie richting wijk-of dorpsbewoners, het organiseren van een
bijeenkomst of het aanvragen/inhuren van specialistisch advies. Daarom biedt gemeente
Leeuwarden vanaf 2020 t/m 2021 de ‘subsidieregeling duurzame dorpen en wijken’ aan.
Hulp bij uw duurzame energieproject
Wilt u starten met een duurzaam energieproject in uw dorp of wijk en weet u niet waar u
moet beginnen? Wilt u uw bestaande initiatief verder brengen en plannen op gaan stellen?
Of wilt u serieus meedenken en meedoen in het ontwikkelen van een duurzaam warmteplan
voor uw wijk of dorp? Vraag dan de subsidie voor duurzame dorpen en wijken aan! Dit kan
via www.leeuwarden.nl/duurzaamenergieproject

Verjongingskuur erf Greidboerderij

In het weekend 31 oktober en 1 november is met man en macht onder druilerige
weersomstandigheden gewerkt aan een verjongingskuur van het erf van de Greidboerderij.
Al in de vroege ochtend klonk het geluid van de kettingzagen.
Vrijwilligers en omwonenden van het earmhûs en de greidboerderij zijn druk in de weer
geweest om een metamorfose tot stand te brengen.
Bomen rigoreus gesnoeid, heggen flink ingekort.
Hele bulten snoeihout werden naar de ingang van het naastgelegenheid weiland gesleept.
Kon je voorheen de boomgaard vanaf de Rounwei amper zien, nu is er een prachtige
doorkijk.
Als straks in de lente de blaadjes weer aan de bomen komen staat het erf er weer fris en
fruitig bij.
Goed werk mensen! Kunnen we straks allemaal van genieten.
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Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het gemeentebestuur over
het sociaal beleid in de gemeente Leeuwarden. We geven gevraagd en ongevraagd
advies namens de inwoners over het beleid van de gemeente op deze terreinen. We hebben
daarbij nadrukkelijk oog voor mensen die een kwetsbare positie in de samenleving innemen. De
15 leden van de adviesraad zijn (ervarings-) deskundigen op de onderwerpen die in het sociaal
domein spelen. We zijn onafhankelijk en niet gebonden aan bedrijven, instellingen, of (politieke)
partijen.

Hoe werkt de adviesraad sociaal domein
We vergaderen maandelijks en hebben regelmatig contact met de gemeente naar aanleiding
van ontwikkelingen van het beleid in Leeuwarden. We denken kritisch mee bij het maken van
het beleid, we stellen vragen en geven advies. We vertegenwoordigen de burgers van
Leeuwarden, maar we behandelen geen individuele zaken tussen u en de gemeente. We
zijn er voor de burgers als geheel.
Wat we voor u kunnen doen
We verzamelen ervaringen van burgers die te maken hebben met het beleid van het sociaal
domein van Leeuwarden. Bijvoorbeeld door gebruik van huishoudelijk hulp, dagbesteding,
ambulante begeleiding, WMO-voorzieningen zoals een traplift of een rolstoel, hulp bij het
vinden van werk, bijstandsuitkeringen of jeugdhulp. Als we bijvoorbeeld horen dat iets
regelmatig verkeerd gaat bij het verstrekken van WMO-voorzieningen of hulp krijgen bij het
vinden van werk, dan kunnen wij hierover in gesprek gaan met de gemeente.
Ook bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor het sociaal domein van de gemeente denken
wij mee. We willen graag weten wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. Horen van
ervaringsdeskundigen is erg belangrijk. Zo weten we hoe beleid in de praktijk werkt en wat er
in nieuw beleid verbeterd moet worden.
Wij horen graag van u!
Om ons werk als adviesraad goed te kunnen doen is het dus belangrijk dat we weten wat er
in de gemeente Leeuwarden speelt. Daarom willen we graag van u horen! Waar loopt u
tegenaan bij het aanvragen van WMO-hulp? Of bij uw bijstandsuitkering? We kunnen geen
individuele problemen oplossen, maar hoe meer we weten hoe beter we algemene adviezen
aan de gemeente kunnen geven.
Hoe kunt u van zich laten horen?
 U kunt ons een email sturen: info@asdleeuwarden.nl
 U kunt ons contactformulier invullen: https://asdleeuwarden.nl/contact/
 U kunt als toehoorder bij de maandelijkse vergaderingen aanwezig zijn (afhankelijk
van corona maatregelen)
 Als u een wijkvereniging, wijkpanel, cliëntenraad of soortgelijk bent kunt u ons vragen
langs te komen en met u in gesprek te gaan, zodat wij uw ervaringen kunnen horen
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Uit de oude doos
Onderstaand artikel is vanuit de Leeuwarder Courant gekomen. Vele jaren later ontdekten
Chinezen Giethoorn…….
Gelukkig zijn die aantallen toeristen Warten
bespaard gebleven.
Warten – Nanne de Jong had handen en
voeten nodig om het allemaal een beetje
duidelijk te maken. Hoe moest hij drie
Japanners, die nauwelijks een woord Engels
verstonden, vertellen wat een bedstee is?
Het was moeilijk uit te leggen, maar de
buitenlandse gasten knikten en glimlachten
uiteindelijk minzaam. Ze schenen het te
begrijpen.
Warten had zaterdag middag bijzondere bezoekers. In Japan bestaat een “Foundation for
pension housing fund”, een instituut dat zich onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van sociale zaken bezighoudt met de volkshuisvestingsproblematiek. Volgend jaar bestaat
de organisatie twintig jaar. Dat is voor de Japanners een mooie aanleiding een fotoboek te
maken over traditionele huizen in Europa.
In Friesland hebben ze Warten uitverkoren. Daar staat nog een oud “Earmhûs” en een oudFriese greidboerderij, beide in gebruik als museum. De Stifting Warten zag de buitenlandse
belangstelling als een mooie aangelegenheid om haar eigen activiteiten nog eens extra voor
het voetlicht te brengen. Een vijfkoppige delegatie van het Stichtingsbestuur stond ruim op
tijd klaar bij de brug in het dorp om de gasten te verwelkomen.
De verwachtingen waren hoog gespannen. De Japanners leken het allemaal bijzonder goed
en professioneel te hebben voorbereid. Vooraf werd er een uitgebreide correspondentie
gevoerd en de Nederlandse Ambassade in Tokyo kwam met een heuse aanbevelingsbrief.
Zaterdagmiddag bleek dat de Japanners in ieder geval niet al te punctueel te werk gingen.
Ze zouden om drie uur in Warten zijn. Het werd kwart voor vier. Ze zouden uit Giethoorn
komen. Ze kwamen uit Amsterdam.
Het plezier van de Stifting Warten was er niet minder om. Voorzitter Jaap Hiemstra had de
nodige relatiegeschenken al klaarliggen. De gasten kregen een paraplu, een boekje van de
gemeente Boarnsterhim en een Fries paspoort met een VVV-folder die in het Japans was
vertaald. Informatiemateriaal over de de eigen Wartenster musea was keurig in het Engels
gesteld.
Hiemstra en secretaresse Geke Kootstra vertelden onderwijl enthousiast over de positieve
ontwikkelingen van Earmhûs en Greidboerderij. De afgelopen zomer kwamen er ruim
duizend bezoekers. Het initiatief om belangstellenden per praam door de Alde Feanen te
varen, sloeg geweldig aan. De Stifting Warten denkt erover in de toekomst met mooie
fietsroutes te komen.
De Japanners togen na een korte rondleiding aan het werk. Vooral het interieur van de
boerderij bleek hun belangstelling te hebben. Die bedstee, dat was toch een vreemd geval.
Vooral fotograaf Hisashi Wada was er van onder de indruk. Redacteur Satoki Nakamura
bleek er niet veel van te snappen, terwijl de speciaal als tolk meegereisde Kouko Shinoda
nauwelijks in staat bleek het toch duidelijke Engels van Nanne de Jong in het Japans te
vertalen. De fotoploeg dacht dat er in vroegere tijden schapen onder de bedstee sliepen. Dat
hadden ze in Duitsland al eens gezien. De Jong maakte ze duidelijk dat onder de kast een
aardappelkelder lag. Ook niet zo’n gezonde situatie overigens. En dat spul dat op het dak
lag, wat was dat? Riet? Dat hadden de Japanners nog nooit gezien.
De gasten rolden van de ene verbazing in de andere. Dat zal ze al wel meer overkomen zijn,
want ze waren voorgaande jaren al op bezoek geweest in Frankrijk, België, Italië, Portugal,
Engeland en Ierland. Dit jaar volgden Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland, Oostenrijk
en Zwitserland. Het wordt een duur boek, dat is wel zeker.
Gerard

Kommune – December 2020/ Januari 2021

P.S. Is er iemand bekend met dit boek?

39

40

Kommune Warten

Kommune – December 2020/ Januari 2021

41

Sterrenbeeld?
In schapenland is het dekseizoen weer aangebroken, dus ook bij de kudde van de
bistedokter. Dat begint uiteraard met het uitzoeken van een geschikte ram. Liever niet uit de
eigen koppel, want inteelt is immers niet bevorderlijk voor de vitaliteit van het nageslacht. Dat
brengt meteen wel een ander risico met zich mee, want je wilt geen besmettelijke toestanden
binnen je eigen schapenkudde brengen. Genoeg om op te letten dus. Allereerst ‘het
exterieur’, zeg maar het uiterlijk van rammenmans. Niet alleen dat ooien slechts vallen voor
een gespierde hunk; ook voor de schapenboer is het van belang dat de lammerschaar goed
bevleesd gaat opgroeien. Want uiteindelijk is de slacht het voornaamste doel, uitsluitend
voor de wol worden schapen al lang niet meer gehouden. Bovendien is het aantrekkelijk dat
er twee- en drielingen geboren worden. Daar kun je zelf mede voor zorgen door de ooien
een overvloedige groene weide aan te bieden in de laatste 3 weken voor aanvang van het
dekseizoen. ‘Flushen’ noemen we dat in goed schapenhoudersjargon. Daarnaast is het
aanbevelingswaardig dat de dekram zelf deel heeft uitgemaakt van een meerling. Al geeft dit
laatste absoluut geen genetische garantie.
Als de juiste, gezonde ram is
uitgezocht gaat hij eerst een paar
weken in quarantaine in de wei
naast de ooien. Dat bevordert de
bronst bij de dames, terwijl je in
die periode de
gezondheidsrisico’s beperkt
houdt. Bij de bistedokter mag de
ram vanaf 20 oktober zijn kunsten
laten zien. Dat ritueel start door
zijn borst eerst een lichte kleur te
geven. Dat kan ook met een
kleurblok aan een tuigje, maar
dat is voor de oudere, meer
ervaren ram. Een jonge ram kan
zich daardoor beperkt voelen en
dan schiet dat middel zijn doel
voorbij. Ik heb geleerd de eerste
dag even ‘de ram uit de wei te kijken’ en pas op dag twee te kleuren, omdat hij soms door
jeugdige overmoed en opgekropte libido alle ooien even probeert te ‘bestempelen’. Hoewel
dat absoluut een fleurig beeld in de schapenwei geeft, schiet het volledig zijn doel voorbij. Ik
wil namelijk precies weten wanneer welk schaap te grazen is genomen. Want dan weet ik
ook wanneer het kroost zo ongeveer geboren gaat worden, namelijk 5 maand minus 5 dagen
later.
Het amoureuze gebeuren bij schapen is heel doelgericht en efficiënt. Een driftige (bronstige)
ooi flirt met de ram door veelvuldig met de staart te kwispelen. Rammenmans op zijn beurt
sneupt voortdurend in de koppel aan de schede en de urine van de ooien of de bronst
aanstaande is. Daarbij vertoont hij het typische flemen, het opkrullen van zijn bovenlip. Zo
activeert hij zijn orgaan van Jakobson als een soort analytisch centrum in zijn neus.
Feromonen verklikken namelijk het juiste paringsmoment. Dit bronstgedrag is minder
luidruchtig en opzienbarend dan bij herten, maar prachtig om te zien. De daad zelf duurt dan
maar kort, bijna aandoenlijk daarentegen is de aanblik van ooi en ram die daarna stijf tegen
elkaar aan heerlijk kunnen liggen herkauwen.
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Na 17 dagen krijgt de ram een donkerder kleur op zijn borst gesmeerd. Dat aantal dagen is
namelijk precies de lengte van de cyclus van de ooi. Mocht de dekking die eerste keer, door
wat voor oorzaak dan ook maar, niet gelukt zijn, dan kun je aan de kleuring zien of de ram in
de herkansing is gegaan. Bij mij krijgt de ram zodoende ruim 2 cycli de kans; met Sinterklaas
gaat ie rigoureus naar de slager. Om precies voor Kerst in kleine pakketjes diepvriesklaar
terug te komen. Dat klinkt ondankbaar, maar het zou hypocriet zijn om daar omheen te
draaien. Het sexleven van een dekram is dus kort maar hevig. En die van ons kan het op zijn
slofhoefjes aan, want hij heeft maar 15 ooien in zijn harempje. Een ervaren machoram krijgt
een koppel van wel 60 ooien tot zijn beschikking en kan desnoods per dag over wel 8-10
ooien heen. Daar moeten wij mannen toch niet aan denken? Ikke niet in ieder geval! Nou is
mijn sterrenbeeld inderdaad ‘vis’ en geen ‘ram’…

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’.
Bij hartstilstand, bel 112!
Als het een hartstilstand betreft, stuurt de meldkamer een alarmoproep naar de
burgerhulpverleners die het dichtst in de buurt zijn en een AED kunnen bedienen.
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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