Maart 2022

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 (€ 27,50) 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
Bestuur:
Fenna Bouma, penningmeester
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com)
Oplage:
470 exemplaren, 53e jaargang, nummer 2
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 21 maart a.s. vóór 12.00
uur op het redactieadres.
Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende nummer geplaatst.
Kopijdatum voor de volgende maanden:
18 april
23 mei
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Dorpsagenda
Maart
Iedere
maandag
4
5
9
10
16
16
18
19
23
28

19:00

Bibliotheek, Iepen stee

19:30
15:00
19:30
20:00
18:00
18:00
19:30
20:00
19:30
20:00

Darten (plek voor nieuwe leden), ByBoellies
Klaverjasmiddag voor iedereen, ByBoellies, inleg € 3,50
Klaverjassen, ByBoellies
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Lekker ite bij de Kok en de Walvis
Ophalen oud papier
Darten, (plek voor nieuwe leden), ByBoellies
Pubquiz, ByBoellies, opgeven vanaf 17 maart info@Byboellies.nl
Klaverjassen, ByBoellies
Jaarvergadering Begrafenis Memento Mori Warten, kantine Sparta

20:00
19:30

Jaarvergadering de Kruiswaters, kantine Sparta
Darten (plek voor nieuwe leden), ByBoellies

April
1
1

Roekenijs
Geboren:

Nova Spijkstra, zusje van Jens en Sterre, dochter van
Marten Sjoerd en Corrie.

Van de redactie.
De coronamaatregelen worden afgebouwd en daardoor kunnen we ineens weer heel veel
meer. Dat is wel het beste nieuws van deze maand! Er staan ons betere tijden te wachten.
Zeker nu de lente er aan komt en we weer van alles mogen.
In dit nummer vindt u de jaarverslagen en financiële overzichten als katern opgenomen.
Daarin is o.a te lezen dat er veel niet door kon gaan de afgelopen twee jaar. Toch hebben
Wartensters niet stil gezeten en zijn er veel initiatieven ontwikkeld op allerlei gebieden.
De gezondheid van de dorpelingen wordt hierin zeker meegenomen, want er zijn plannen
voor fitnesstoestellen in het dorp en nieuwe wandelpaden!
En zo zijn er plannen voor uitbreiding van activiteiten bij de basisschool.
Mooie initiatieven waar we hopelijk binnenkort volop van kunnen genieten.
Er zijn weer een aantal nieuwe bewoners in het dorp gekomen. Van harte welkom in ons
mooie dorp. We willen nieuwe bewoners oproepen om hun namen door te geven aan de
redactie, zodat we bij het kopje Roekenijs kunnen vermelden wie er in het dorp zijn komen
wonen. Natuurlijk kunnen nieuwe inwoners ook wat meer over henzelf kwijt als ze dat willen,
dat wordt dan vermeld onder ingezonden. We hopen dat jullie fijn kunnen wonen in ons dorp.
De bibliotheek is weer open. Hier kunnen gratis boeken worden geleend. En dan is er de
agenda van het dorp. Nu nog heel kort, maar binnenkort zal er vast weer van alles te doen
zijn! Kijk ook op op www.warten.nl.

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 – Maart 2022
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Ingezonden
GEANNULEERD!!
Door de huidige maatregelen gaat de uitvoering van het toneel op 4 en 5 maart helaas niet
door. Toanielselskip Warten hoopt jullie volgend jaar weer te mogen verwelkomen. Graag tot
dan!
Toanielselskip Warten
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Vogelwacht Idaarderadeel Noord
Beste leden,
In maart wordt bij de leden, die ons gemachtigd hebben tot automatische incasso,
de jaarlijkse contributie voor 2022 afgeschreven. Leden die zelf de contributie overmaken,
verzoeken wij dit voor eind maart te doen op banknummer NL97RABO0335499775 t.n.v.
Vogelwacht Idaarderadeel Noord. Deze bedraagt 4 euro. Voor degene die de contributie al
hebben overgemaakt geldt dit verzoek uiteraard niet.
Nog geen lid? Voor slechts 4 euro per jaar kan dat. U kunt zich aanmelden bij één van
onze bestuursleden of via de e-mail: boerdejan@kpnmail.nl
Door ons te steunen kunnen wij ons blijven inzetten voor de natuur en met name de
weidevogels.
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord.
Namens het bestuur,
Jan de Boer
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

Van 31 januari tot en met 5 februari 2022 vond in Warten de Hersenstichtingcollecte plaats.
Er zijn drie collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een
hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 333,55 opgeleverd.
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting,
om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een
hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.Heeft u de collectant gemist?
Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op
www.hersenstichting.nl
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Bloemetjesactie
Alvast voor in de agenda!
Op woensdag 13 april vanaf 17.30 uur komt Jeugdsoos De Roekeflecht weer
langs voor de jaarlijkse bloemetjes actie.
De hanging baskets kunnen alvast worden besteld. Dit kan door een mail te
sturen naar anne.neeltje@hotmail.com of via 06-45913669.
Meer informatie volgt in de volgende Kommune!

Kommune – Maart 2022
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
Dit rooster is onder voorbehoud van de Corona regels .
Zondag
6 mrt
9.30 Warstiens
ds. A .Buizer, organist Jelle Visser
Zondag
13 mrt
9.30 Warten
dhr. T. de Jong (Ger. Kerk)
Zondag
20 mrt
9.30 Warstiens
ds. A. Buizer, organist Jan Swart
Zondag
27 mrt
Warten
ds. H.Post, organist Tjibbe Reitsma.
Gez. dienst (Herv. Kerk)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van het RIVM.
U bent van harte welkom! Ook voor een kopje koffie/ thee na de dienst.

Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

6 mrt
13 mrt
20 mrt
27 mrt

9.30
9.30
11.00
9.30

Warten
Warten
Warten
Warten

Ds. P. Boomsma
Dhr. T. de Jong
Ds. A. Elverdink
ds. H.Post

H.A.
Geref. kerk
Herv. Kerk

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN
Het doorgaan van de vieringen is afhankelijk van de beperkingen die worden afgekondigd
door het RIVM.
Minimale maatregelen zijn de onderlinge afstand van 1,5 meter en het dragen van een
mondkapje.
di.
zo.
di.
zo.
di.

1 mrt
6 mrt
15 mrt
20 mrt
29 mrt

19.00
9.30
19.00
9.30
19.00

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

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

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Uitnodiging jaarvergadering Memento Mori Warten e.o.

Datum :
Aanvang
Locatie

:
:

Maandag 28 maart 2022
20.00 uur
Sparta kantine te Warten

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door voorzitter Gerard Bouwmeester
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV d.d. 29 maart 2021
Jaarverslag 2021
Ledenoverzicht 2021
Verslag penningmeester
Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw lid kascommissie
Benoeming nieuw lid kascommissie
Bestuursverkiezing
Anneke Venema is statutair als bestuurslid aftredend. Zij stelt zich herkiesbaar.

Indien u zich tot tegenkandidaat wilt aanmelden, kan dit tot en met 27 maart. U kunt dit
laten weten door het sturen van een email naar mementomoriwarten@gmail.com.
10. Sluiting
Graag tot ziens op 28 maart.
Met vriendelijke groet,
bestuur Memento Mori Warten e.o.,
Gerard Bouwmeester, voorzitter
Anneke Venema, secretaris
Anna Heegstra, lid
Boudina de Vries, penningmeester (geen bestuurslid)

Doarp Yn it Grien
Leave minsken,
No’t de dagen langje en de enerzjy fan it foarjier wer te fielen is, krije wy ek wer de oanstriid
de mouwen op te strûpen! We binne fan doel dit jier wer fleur en kleur yn it doarp te bringen
mei ferskate aksjes, sa as de sinneblomaksje foar de bern en in blommesiedaksje foar de
ynwenners fan Warten. Ek wolle we graach wer in stekjesmerk organisearje, beamspegels
ynplantsje, hjir en dêr blommesied struie, bollen plantsje, ensafh. Wa’t noch blombollen en/of
sied oer hat mei dat wol by Tini Schippers bringe, Haadstrjitte 79. Dan soargje wy dat it in
gaadlik plakje krijt.
Fierder sille wy yn gearwurking mei de grienklub en famylje de Wit út Wergea in nij rinpaad
iepenje! De bedoeling is datst tusken Warten en Wergea oer de polderdyk by it wetter del nei
Wartsiens rinne kinst mar dêroer letter mear! Wy hoopje yn alle gefallen op in groeisum jier
mei moai waar en lange dagen.
Groetnis fan Doarp Yn It Grien.
(Tini, Tieneke, Froukje, Riemke, Jessica, Berber, Tefka en Hilda)

Kommune – Maart 2022

9

10

Kommune Warten

Filmavond

IDA
Polen 1962. Anna staat op het punt om haar geloften af te leggen bij de kloosterschool waar
ze ooit werd opgenomen als wees. Maar alles verandert als blijkt dat ze nog familie heeft,
Wanda, de zus van haar moeder. Voordat ze haar geloften kan afleggen, begint ze samen
met Wanda een zoektocht naar haar verleden. Anna komt er achter dat ze van Joodse
afkomst is en dat haar echte naam Ida luidt. Ze wordt geconfronteerd met de grimmige
waarheid over haar familie en hun ontberingen tijdens de nazi-bezetting van Polen. Ida staat
voor een moeilijke beslissing; teruggaan naar het klooster of een nieuwe weg inslaan?

Waar:
Wanneer:
Inloop:
Aanvang film:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Woensdag, 16 maart 2022
19.15 uur staat de koffie/thee klaar
19.45 uur

Iedereen is welkom en de toegang is gratis !
Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht
Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten
Deze filmavonden hebben een interkerkelijk karakter

Frouljuskoar Eigenwijs
Het vrouwenkoor van Warten is op zoek naar nieuwe leden. Frouljuskoar Eigenwiis zingt
een gevarieerd repertoire.
Wij oefenen één keer per twee weken (oneven weken) op dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in het lokaal van de Gereformeerde kerk. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Geartsje Conradi, telefoonnummer 06-57591409.
Je kunt ook een keer langskomen bij de repetities en meedoen, om te ervaren of het zingen
in ons koor wat voor je is. Ons repertoire is te vinden op onze website
frouljuskoareigenwiis.nl

Kommune – Maart 2022
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Berichten van Facebook: Warten City
In de maanden januari en februari brachten inwoners van Warten elkaar via Facebook weer
op de hoogte van allerlei nieuwtjes. Op die manier zijn inwoners snel op de hoogte van
wijzigingen of activiteiten. Een greep uit de berichten:
Ook deze maand weer dierenberichten, en nu waren er kippen en zelf twee paarden de hort
op!
Historisch nieuwtje van Hans
Boekema’s boat yn Ljouwert. Met deze
beurtboot gingen op vrijdag goederen, kaas,
vee en passagiers naar Ljouwert. Op vrijdag
was het marktdag, er kwamen op die dag
ongeveer 330 beurtschepen naar de stad.
Vermoedelijk is het Stoomboatshaed
vernoemt naar deze beurtboot, het was zijn
aanlegplaats. Foto komt van Bertus de Jong.
Bron: Och heden ja Leeuwarden

You tube fenomeen
Warten kent een Youtube fenomeen! Jorrit maakt zelf wagens van staal en oude motoren en
deelt de filmpjes die hij hiervan maakt op you tube en instagram. Een filmpje was ook te zien
op HEA.
Dit huisje kent iedereen in Warten wel. Het dak is eraf en de
verbouwing is begonnen. Ook bij het voormalige Skûthûs
wordt er flink gebouwd. De doorgaande route bij het
Hellingpaed is daarom tijdelijk afgesloten.

Bericht van Roel
Beide zeearenden in de Alde Feanen hebben hetzelfde nest van vorig jaar weer opgezocht
en zijn alweer aan het nestelen. Hier zitten ze beide naast elkaar op een tak van het zonnetje
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Uitbreiding schooplein
Beste dorpsbewoners,
Sinds een aantal jaren hebben wij als team het gevoel dat we meer uit onze
naaste schoolomgeving kunnen halen dan dat we nu doen.
Concreet bedoelen we daarmee dat het stuk tussen de gymzaal en de school in een stuk
grond is dat kansen biedt. De ene kant van het gras dat daar ligt wordt door Proloog
gemaaid en de andere kant wordt gemaaid door de gemeente. Hoezo bureaucratie?
Begin 2020 hebben wij een bedrijf uitgenodigd om met ons te kijken naar de kansen die dat
stuk grond biedt. Wat willen we daar graag creëren en hoe zou dat er dan uit komen te zien?
Op dit moment hebben we met de voetbal/basketbalkooi een sport gedeelte op ons plein.
Ook hebben we een gedeelte waar leerlingen op tegels kunnen spelen. Hoe mooi zou het
zijn als we ook nog een plek kunnen krijgen waar leerlingen meer ontdekkend kunnen
spelen.
Op basis van deze input heeft het bedrijf BoerPlay een ontwerp gemaakt waar wij erg
enthousiast over zijn. Het ontwerp hebben we in het voorjaar van 2020 binnengekregen. U
snapt natuurlijk dat zo’n project een project van de lange adem is. Temeer omdat zulke
zaken nou eenmaal veel geld kosten. We hebben toen een oproep gedaan binnen ons
ouderbestand om eens te checken of er een bereidwilligheid zou zijn om een rol te spelen bij
het uitvoeren van het plan zodat we de kosten konden drukken. In gesprekken kwamen we
erachter dat als we het echt goed zouden willen doen, het bedrijf de ruimte moesten gaan
geven om het ontwerp ook daadwerkelijk neer te laten zetten.
Het hele project kost €33.000,- inclusief plaatsing. Een bedrag dat een school als De Finne
niet zomaar op de plank heeft liggen. We hebben tijdens de tussenliggende periode gekeken
welke geldstromen we op gang zouden kunnen brengen.
Op dit moment hebben we subsidies binnengekregen van het Mienskipsfonds, buurtfonds,
Rabobank en de gemeente Leeuwarden. Daarnaast neemt Proloog een fiks bedrag voor zijn
rekening, heeft onze oudervereniging een mooi bedrag toegezegd en heeft ook de
ondernemersvereniging van Warten aangegeven dat zij ons twee toestellen willen schenken.
Hier zijn we ontzettend blij mee!
Wij missen op dit moment nog een bedrag van ongeveer €1500,- om daadwerkelijk de
opdracht te kunnen gaan geven voor het realiseren van ons plan. Daarom zijn onze
leerlingen een lege flessen actie begonnen en hebben we een sponsorloop georganiseerd.
Op het moment van schrijven heeft de sponsorloop nog niet plaatsgevonden.
Uitgangspunt van ons plein is altijd geweest; je mag er komen. Veel schoolpleinen gaan
buiten schooltijd op slot. Wij zeggen; wees welkom. Ruim je spullen op en laat de school
heel. Dit gaat de laatste jaren uitstekend. Het nieuwe gedeelte is ook binnen dat stuk een
beloning voor het goede gedrag van iedereen. We durven het wel aan om ons plein nu te
gaan vergroten.
Op de volgende pagina kunt u zien wat het ontwerp is waarmee we hopelijk snel kunnen
gaan starten.
Mocht u vragen hebben dan mag u mij altijd mailen middels mailadres
directie.definne@proloog.nl.
Met vriendelijke groet,
Jaap Oostra
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Bokwerd om utens- Einekuorreklup ‘de hite hei’ Warten

Hierbij geven wij voor de transparantens een(1) updatem van de einekoereklup ‘de hete hei’
waar wij laatstendaags de jaarlijkse gaarkomst van bijwoonden. Deze gaarkomst was door
de croma-maatregels versteld geworden en wel naar 12 februari laatstleden. Omt zij haren in
het voor geen voorstelling maken konden van de opkomst, hadden zij in gaarwerking met de
baas van de plaatselijke slokjewinkel anex freetkeet ByBoelies aldaar de grote zaal besteld
(zonder immen hierbij een(1) veer in het gat te willen steken kunnen wij hierbij lijk even de
stampot van de chefkok aldaar aanrekomanderen. De bijgaande bal en worst zijn om u tegen
te zeggen en gaan derin als een(1) preek in een(1) ouderling, maar dit even in de zijlijn).
Omdat er niet veel flecht op de kooi was, werd besloten de gaarzit voor de glazen aan de
straatkant te houden instee van in het achtereind wat achteraf een(1) gouden greep bleek te
wezen.
Omt de tijd een(1) van de ledematen flink ferrijfeld had en deze op het laatste stuit nog
bruisen moest kwam deze daardoor aan de late kant aanschijten. Maar toen elk eindelijk
aanwezig was en koffie of thee voor hem had, kon het aangaan.
Voorafgaand aan dit barren was er vanwegen de koerkeballerij een(1) afmelding zodat er
metelkaar instee van 10, nu 9 ledematen present waren.
Met een(1) welkom en wat afgewaaid praat opende een(1) van de voortroutreksters de
gaarzit.
Nadat de ogen van alle aanwezigen, ook van diegoens aan de tap die bijtijden de bek in
twee handen hadden, over de ingekomen en uitgegeven senten waren gegaan en deze met
een(1) grote pluim aan de ponghoudster voor de stiptheid hiervan, aller goedkarring kreeg,
kon het eerste punt op de werklijst rap afgevinkt worden. Kort gaargevat:
- Unaniem besloten is de kontributie op € 3,50 te houden welke in de ren van februari/maart
opgehaald worden zal. Hierover komt bericht op de feestboekzijde van de klup zodat de
leden weten wanneer zij de centen klaar leggen kunnen.
De klup heeft op het stuit van losgaan van de gaarzit een(1) bedrag van € 167,50 in kas.
Elk was het er unaniem mee eens dat het dagelijks bestuur bestaan gaat uit Anneke R.,
Klaas H., Boele P., Betty vd B. en Anne H.
Volgende punt op de werklijst was voor de materialenman. Hij deed uit de doeken waardat
de koeren zoal uitgezet waren geweest. Als ervaren kraamvader kon hij het blijde nieuws
meedelen dat 5 koeren zeker, en van een(1) was het wat onwis, uitgekomen waren.
Ons buitenlandse ledematen uit de Oosterburen lieten ons met handen en voeten weten dat
de koeren dy’t bij hen voor in de vaart stonden leeggehaald waren. Deze meedeling gooide
wel wat een(1) schaat over de aanwezigen, maar voorgesteld werd om toekomend jaar
onzichtbaar bij goens korven ‘undercover’ toezicht te zetten, in de vorm van bijvoorbeeld
camera’s of goedkoper faaks, onze plaatselijke kykje-schiter.
Met het oog op de wrede roverij zoals de natuur zulks kan, komt een(1) plaatselijke politika
(die van de arbeid) met het plan op het kleed om een(1) vlot met verschillende koeren in de
vorm van een(1) overdekte watervila in de vaart te realiseren. Dit werd door iedereen tijge
positief ontvangen en het projekt zal opgenomen en ten uitvoer gebracht worden.
Bovenstaande even kort gaargevat;
- Besloten is om materiaal aan te schaffen om de strampels, zeg maar onderstellen, te
vernieuwen/repareren.
- Het realiseren van een(1) watervilla.
- De koeren worden onder leiding van de materialeman inkorten weer uitgezet.
Ook kwam de koerkevlechterij op het aljement.
Bij genoeg aanmeldings zal bezocht worden een cursus koerkevlechten op priemen te
zetten.
Hierna werd het offisjele part gesloten en kon men nog even genoeglik napraten onder het
genot van de nodige hassebasjes tegare met een(1) korfje bitterballen. Goens waren
schijnbaar zo roppig dat zij haren zuiver de snavel branden.
Kommune – Maart 2022
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Al met al was het een zeer vruchtbaar barren waarbij we met een(1) uitroepteken willen
opmerken dat het gezelschap internationale allure had. Want tot ons leden mogen wij ook
goens uit Duitsland, de Oosterburen rekenen. Maar ook mogen wij de aangewaaide
heidepiek aan de tap niet vergeten. Na wat uitleg over de klup is deze stantepede ledemaat
geworden en taaste hierbij royaal in de pong. Om lijk van het gesodemijter af te wezen wilde
hij alle lidmaatschapsgelden in een(1) klap voldoen. Nu, zulks is praat vanzelf en elk van de
aanwezigen was unaniem – deze man moest erelid van de einekoereklup ‘de hete hei’
worden! Het lintje houd de man tegoed want zover vooruit dat de klup aan ereleden toe
wezen zal, had men nog niet geprakizeerd.
Wartenster jeugd dy’t na een(1) week van hard werken wat doelloos aan de tap hing, maar
het buisterbaarlik mooi opzeggen kon, gaven gul haren buisgeld voor een(1) korf. Wel moest
hierbij opgenoteerd worden dat deze koeren op een(1) spesjale plaats uitgelegd worden
moesten.
Daar zulks zuiver ruikt naar smeergeld is het moeilijk hierop in te gaan, maar men neemt het
mee.
Goens die’t denken dat bij de jeugd veel overkomelingen zitten, hebben het wat Warten
betreft goed mis, leerden wij deze middag. De jeugd komt er wel, lijk de komende einepijken
van Warten.
Want Einekoereklup ‘de hete hei’ heeft hemzelf tot doel gesteld de einepopulatie om en in
Warten met de jaren weer floreren te laten.
I.o.f. Einekuorreklub ‘de Hite hei’

Letterlapen
Nu we hopelijk op het punt van versoepelingen van de coronamaatregelen staan, gaan we
weer denken aan het komende museumseizoen.
Al gaat Museum Warten pas over een paar maanden weer open, voor je het weet is het
mei/juni. Achter de schermen zijn de afgelopen periode voorbereidingen getroffen voor het
groot onderhoud aan de boerderij. Als alles volgens plan verloopt zal hiermee dit voorjaar
worden gestart.
OPROEP LETTERDOEKEN expositie 2020
Dit voorjaar is het plan om in de wisseltentoontstellingsruimte van museumgebouw it
Earmhûs als wisselexpositie ‘Wartenster Letterlapen en meer’ in te richten.
Daarbij hebben wij wel uw hulp nodig en vragen daarom Wartensters om hun letterlap, die
van beppe of oude tante, een seizoen in bruikleen af te staan aan Museum Warten. Op deze
manier hopen wij een mooie gevarieerde expositie voor en door jullie te kunnen maken.
Er hoeft niet perse Wartena op te staan, ook andere letterdoeken zijn van harte welkom.
De letterlap mag wel of niet ingelijst zijn, oud of nieuw, afgemaakt of onafgemaakt. Alles wat
maar iets van een letterlap in zich heeft is welkom!
Ook letterlapen van kinderen zijn leuk, dus wie weet wat er nog in oude dozen zit!
Wij komen met nadere informatie in een volgende Kommune graag hierop terug.
Voor informatie over de expositie of het aanmelden van materiaal kunt u contact opnemen
met Aaltje de Groot via 058-8435703 of 06-11004993. Alvast bedankt namens Aaltje.

22

Kommune Warten

Kommune – Maart 2022

23

24

Kommune Warten

Kommune – Maart 2022

25

26

Kommune Warten

Kommune – Maart 2022

27

Wrafke: de nachtmerje fan Afke
‘Och leave, dreamsto al fan dy hetsige wâldrikel?’, en wylst tyske hy my oer myn lyfke.
Ferheard skrok ik wekker en seach út myn koer wei Baas rjocht yn ‘e eagen. ‘Of gie it dochs
wer oer haskes?’, liet hy derop folgje. No nee, hy moast ris witte hokker nachtmerje ik hie!
Hyltyd wer oer dat spul begjinne, blaf my der net fan! Fan ‘e middei noch. Baas liet my oer de
dyk út en yn ‘t lân fan de buorman fleagen twa hazzen efter elkoar oan en dat draaide út op
joeien. ‘No moatst efkes goed sjen, Afke!’, siet Baas my op te stoken. No haw ik altyd niget
oan dy hurddravers, mar sok ôfwaaid praat hy ik net fan him ferwachte! Hawar, ik bin al twa
wike sa loopsk as in teef, mar dêr rin ik abslút net mei te keap. Ik floei fansels, mar dat is
lykwols hiel behindich. Boppedat behimmelje ik mysels goed mei de beklape sadat se mar
amper wat yn ‘e hûs fine. Dochs wiene Frou en Baas der wol gâns op fiksearre. Sy wolle
stomme graach pupkes by my. No haw ik my sels ek wolris útere oer ‘pykjes’ te
prakkesearjen, mar ‘k seach noch wol wat apen en bearen op it paad dêrhinne. Hoe yn de
goedichheid moat soks? No, dy lêste nachtmerje hat my wol goed út myn ‘dream’ weihelle...
Frou en Baas hiene al hiel wat mei my útheefd. Hja hiene my yn allerhande bochten ûnder in
grut kabaalapparaat lein foar ‘bonkerakplaatsjes’ sa’t sy dat neamden. Eartiids bin ik ek by
de eachjedokter west foar ûndersiken en Baas hat de ier yn myn foarpoat benei lek prikt om
te sjen oft ik wol sûn bin. Fansels bin ik dat! En de ôfrûne wike hiene se al trije kear wer
bloed prikt om te sjen hokker momint ik it bêste nei dy ‘wâldrikel’ ta koe. Ik wie der wol klear
mei...
En op dy bewuste jûn wie ‘t blykber safier. Dus ik mei yn harren wein en meielkoar op nei
Sven. Wie ‘k al pear kear mei yn ‘e kunde west by tiden fan jachttrainings en ik moat blaffe
dat ik dy linige apporteur bot graach lije mei. Dit kear giene wy lykwols net nei ‘t bosk ta, mar
gewoan by him thús yn ‘e tún. No, om in wiidwreidich ferhaal koart te meitsjen: wy hawwe
oardel oere omgisele en boarte, mar ik haw him net op myn krús talitten. Nei withoefolle
bakjes kofje sei Baas dat it moai west wie en setten wy wer ôf op nei hûs ta. ‘Moarn nochris
besykje?’, hearde ik Baas by de efterdoar freegjen. No, sa.
Dy oare deis wy dêr nochris hinne. Earst mochten Sven en ik wer in pypfol omtyskje, mar
doe hat Baas my goed tasprutsen en begûn hy my mei beet te hâlden. No, dat fleach my
suver oan! En doe’t ik úteinlik fielde dat myn frutsel beroerd waard, haw ik in pear ôfgryslike
gjalpen jûn. Ik haw wrachtich gûld as in lyts wolfke! ‘Dit wurdt neat en sa moatte wy net
wolle’, hearde ik sizzen. Myn leave santjin, wat begrutte it my foar dy wâldrikel! Hy stie der
alderôfgryslikste helpleas by, dy siel. It lei ‘m ek wier net oan him. Mar wat wie ik bliid dat ik
wer mei yn ‘e wein nei hûs ta mocht...
Der is wat ôf eamele nei dy tiid. En Frou hat ek wier wol in trientsje litten. Mar ik hearde Frou
en Baas tsjin inoar sizzen dat se de lju mar rabbelje litte moasten. En dat se grutsk op harren
lytse wyfke wiene en bleaunen. ‘In hûn heart baas oer har eigen lyfke te wêzen.’ No, better
hie ‘k soks sels net blaffe kind!
Dy nacht kamen yn myn dreamen opnij piken út dy einekûr foar ‘t ljocht. En seach ik dy jerke
him wer oan dat eintsje fergripen. Doe wist ik dat ik it by eintsjebeslút by de rjochte ein hie...
Febrewaris 2022
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
Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| 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 | Lianne Koning (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
Jeu de boulesvereniging het Butje | Meindert Kingma | m.kingma9@upcmail.nl
Stichting Zonnepont de Oerhaal | Liesbeth van der Werff (contactpersoon) | 06-12954125
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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, Garijp, tel: 0511-521802
Fysiotherapie Hettinga en Trip, Leeuwarderweg 61, 9005 ND in Wergea, 058-2137333
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. H. Schaafsma, tel. Nummer 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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