Juni 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 5
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 27 juni 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 augustus
19 september
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Dorpsagenda

1
9:30
Breicafé, Gereformeerde Kerk
5
13:00
Kwartetzeilen voor de jeugd, v.a. groep 6, benzinepomp haven
8
17:30
Ophalen oud papier
9
20:00
Ledenvergadering ondernemersvereniging Warten, ByBoellies
11
17:30
Sluitingsbarbecue De Roekeflecht
19
Vaderdag
21
13:00
Midzomer Tournooi Jeu de Boules
25
8:30-12:00 Ophalen oud ijzer
26
13:30
Praamtocht “We strûpe derûnder”, Museum Warten
26
14:30
Opening wandelpad Warstiens, bij Camping Tholen
27
Collecteweek Multiple Sclerose (MS)
30
20:00
Opening Merke, Wartenster Woodstock de Vooravond
Iedere dinsdag en donderdag 14:00 Jeu de Boules
Van de redactie
In deze Kommune staat een volle agenda. Er is weer van alles te doen! En nog even en het
is ook weer Merke! De volgende Kommune wordt een dubbelnummer en zal een paar dagen
na de Merke verschijnen, iets later dan u gewend bent. In de maand augustus komt de
Kommune niet uit i.v.m. de vakantie.
De activiteiten voor juli en augustus dus graag doorgeven voor 27 juni.
En… heb je nog geen programmaboekje van de Merke? Je krijgt dit als je een bijdrage doet.
Mail dan naar: warten-actief@outlook.com
Veel plezier met de voorbereidingen!

Vaartijden van Zonnepont “De Oerhaal”:
Dagelijks van 15 april t/m 25 september 2022.
Vaartijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur.

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 – Juni 2022
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Ingezonden
Leave minsken,
Eartiids hat der in rinpaad tusken Warstiens en de pleats it Jornahûs west en fia dit
tsjerkepaad koest yn Warten en Wergea komme. Spitigernôch is dit paad ferdwûn mar yn
2021 binne der út namme fan Warten, Warstiens en Wergea kontakten lein mei de
bewenners fan it Jornahûs, de famylje de Wit, mei de fraach oft der in rinpaad oer de
polderdyk lâns it Langdeel komme mocht.
We binne tige optein dat de famylje dê Wit dêr ûnder bepaalde betinksten oan meiwurke hat
sadat der in nij blokje om by komme sil! It paad is sletten fan 15 maart oant en mei 22 juny
en op 1 jannewaris en der meie ek gjin hûnen komme omdat de kij slim siik wurde kin fan
hûnestront, dus wy hoopje dat dêr serieus rekken mei holden wurdt.
Op 26 juny, om 14.30 oere, is de feestlike iepening by camping Tholen yn Warstiens! De
minsken út Warten kinne om 13.30 oere ek by Sietze en Anne Heegstra komme om mei in
groep nei Warstiens ta te rinnen en de minsken út Wergea kinne har om 13.30 oere
sammelje by Wopke hoek.
Op dizze dei wurdt de namme fan it paad ek bekind makke en dit projekt is ta stân kommen
mei de stipe fan pleatslik belang Warstiens en Warten, Perspektyf Wergea, de gemeente
Ljouwert en de wurkgroepen grien en biodiverstiteit fan Warstiens, Wergea en Warten.
Hilda Talsma
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Tsjerkepaad 2022, vrijwilligers gezocht!
Ieder jaar is er in de zomermaanden “Tsjerkepaad”. Verschillende kerken in
Fryslân zijn dan gedurende de maanden juli t/m september op zaterdagmiddag
open voor bezichtiging.
Vorig jaar hebben we als Hervormde Gemeente Wartengahe niet deelgenomen
aan Tsjerkepaad i.v.m. het Coronavirus. Dit jaar willen we onze prachtige
kerkgebouwen in Warten en Warstiens graag weer tonen aan belangstellenden.
We hopen, dat het net als in de vorige edities, weer een groot succes mag worden en dat we
weer diverse bezoekers mogen verwelkomen in onze beide kerken. Echter dit kunnen we
niet alleen.
Vandaar dat we ook dit jaar weer hopen op de medewerking van diverse vrijwilligers uit onze
drie dorpen om één of meer zaterdagmiddagen, in de maanden juli t/m september, als
gastheer of gastvrouw op te treden in één van de beide kerken.
Want ook al bent u dan misschien geen lid van onze kerk, onze kerkgebouwen zijn toch ook
min of meer bezit van onze dorpsgemeenschappen. En hier mogen we best trots op zijn.
Dus lijkt dit u wat, meld u dan aan. We zorgen er uiteraard voor dat u goed op de hoogte
bent van de geschiedenis van het gebouw om vragen van bezoekers te beantwoorden.
U kunt zich aanmelden bij: Harma Landheer
Bij voorkeur per mail: ghlandheer@hotmail.com
Telefonisch (na 18.00 uur): 058 2551746
De kerkenraad van
de Hervormde Gemeente Wartengahe
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Vanaf zaterdag 28 mei t/m 25 september 2022 Museum Warten geopend op zaterdag en
zondag 13.30 – 17.00 uur.
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Kerkdiensten

PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
Zondag

5 juni

9.30

Warten,
Ger. kerk

ds. A. Buizer

Pinksteren/ organist Jelle
Visser m.m.v. Ynspiraasje

Zondag

12 juni

9.30

19 juni

11.00

ds. A. Van
Harten- Tip
ds. Jacolien
de Lange

Organist Jan Swart

Zondag

Warstiens,
Herv. kerk
Garyp

Zondag

26 juni

Warten,
Herv. Kerk

ds. A.
Elverdink

11.00

Gez. Openluchtdienst
m.m.v. Muziekvereniging
Looft de Heer en
gospelkoor The Young
Christian Singers
Organist Tjibbe Reitsma

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

5 juni

9.30

Warten,
Ger. kerk

ds. A. Buizer

Pinksteren/ organist Jelle
Visser m.m.v. Ynspiraasje

Zondag

12 juni

9.30

19 juni

11.00

ds. A. Van
Harten- Tip
ds. Jacolien
de Lange

Organist Jan Swart

Zondag

Warstiens,
Herv. kerk
Garyp

Zondag

26 juni

Warten,
Herv. Kerk

ds. A.
Elverdink

11.00

Gez. Openluchtdienst
m.m.v. Muziekvereniging
Looft de Heer en
gospelkoor The Young
Christian Singers
Organist Tjibbe Reitsma

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

12 juni
26 juni

9.30
9.30

Martinuskerk
Martinuskerk

G. Kamsma
P. Vermaat

Wo.Co.
Wo.Co.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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Warten actief
Wartenster Merke 2022 update
Beste dorpsgenoten,
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Merke met als thema Flowerpower! Bij het
lijstlopen hebben jullie inmiddels het Merkeboekje ontvangen. Hierin is het programma van
de Merke te lezen. Hieronder vinden jullie van een aantal onderdelen nog wat meer
informatie.
Dresscode Flowerpower op donderdagavond 30 juni
Donderdagavond 30 juni staat ‘’Wartenster Woodstock de Vooravond’’ op het programma.
We kunnen deze avond genieten van leuke optredens van de buurten. De dresscode is
‘’Flowerpower’’. Het zou leuk zijn als alle dorpsgenoten in passende themakleding
verschijnen!
Spelochtend kinderen op vrijdag 1 juli
Op vrijdagochtend 1 juli is er vanaf 09.30 uur een spelochtend voor de kinderen van de
basisschool. Dit wordt georganiseerd door O.B.S. De Finne. Ook kinderen die op andere
scholen zitten zijn uiteraard om 09:30 uur welkom op het sportveld om mee te doen.
Afsluitend (rond 12:00 uur) is er patat voor de kinderen op het veld.
Daarnaast is er op vrijdagmiddag voor de kinderen een stormbaanrace op het sportveld.
TukTuk taxi op zaterdag 2 juli
Op zaterdag 2 juli van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur
rijden er TukTuk taxi’s in het dorp. De bedoeling is om
vanaf 10:00 uur eerst alle ouderen van hun huis naar
het veld te brengen. Om in ieder geval alle ouderen die
dat willen naar het veld te brengen vragen wij u om zich
hiervoor op te geven of iemand anders op te geven voor
de TukTuk taxi. De ouderen zullen wij dan van huis
ophalen en naar het veld brengen.
De opgave kan tot vrijdag 1 juli tot 12.00 uur. Dit kan via
e-mailadres warten-actief@outlook.com, de
Facebookpagina van WartenactieF of via onderstaande
opgavestrook.
Nadat de ouderen naar het sportveld zijn gebracht blijven de TukTuk taxi’s door het dorp
rijden. De brug in het dorp is de standplaats waar u kunt gaan staan om te worden
opgehaald door de TukTuk. Naar verwachting zullen de TukTuk’s tot ongeveer 13:00 uur
heen en weer rijden van de brug naar het veld. Kijk dus even bij de brug of er een TukTuk
voor je klaar staat!
P.S. De ouderen die in de ochtend zijn opgehaald door de TukTuk en na 13:00 uur weer
naar huis willen kunnen in de auto worden thuisgebracht als dit gewenst is.
Vragen?
Als er vragen zijn kunnen jullie contact opnemen via de Facebookpagina van WartenactieF
of e-mailadres warten-actief@outlook.com.
Met vriendelijke en feestelijke groet,
WartenactieF

Opgavestrook TukTuk taxi
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Deze opgavestrook kan ingeleverd worden bij Jana Andonovski aan de Hoofdstraat 46, 9003
LL Warten.

Kommune – Juni 2022
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Dorpsbelangen Warten
Glasvezel
De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor aanleg van
glasvezel in Warten. Er is door Delta Fiber een campagne gevoerd
waarbij een informatie- en inschrijfavond zijn georganiseerd voor
dorpsbewoners. Bij 20% of meer aanmeldingen kon de aanleg van
glasvezel doorgaan. De campagne die door Delta Fiber is
uitgevoerd is succesvol geweest. We hebben bericht ontvangen dat er voldoende
aanmeldingen zijn geweest en dat de aanleg van glasvezel in Warten door kan gaan.
Wanneer er meer bekend is zullen wij u hierover informeren.
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 06-54308583. 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 Tieneke
Clevering. Er zijn drie 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.
Bestuursleden:
• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24,
ludwina.castelein@gmail.com, tel: 06-23197167
• Penningmeester; Rein Kielstra, Hoofdstraat 17,
kielekamp@planet.nl, tel: 06-54308583
• Secretariaat; Martine Groenendal, Midsbuorren 4,
dbwarten@gmail.com, tel: 06-42625540
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, tel: 06-27056662
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1, tel: 06-51368886
• Lid; Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, tel: 06-45806173
• Lid; Jana Andonovski, Hoofdstraat 46, tel: 06-5590801

Oud IJzer Actie
Korfbalvereniging Mid-Fryslân wil de handen uit de mouwen steken om financieel ijzersterk
te blijven en het milieu een handje te helpen. De geweldige oud ijzer-actie van 2017 en 2019
wordt daarom herhaald; op 2 juli 2022 staan er in Grou, Reduzum en Akkrum en op 25 juni
in Warten containers klaar voor een grote inzameling!
Oud ijzer kan prima gerecycled worden: een win-win situatie: u komt gemakkelijk van uw
oud-ijzer af, de vereniging ontvangt een kleine vergoeding en het milieu wordt gespaard!
Alle soorten oud ijzer kunnen we gebruiken. Ook kapotte en oude apparaten of gereedschap
waar metaal in zit. Voorbeelden: (limonade) blik, zaag, wasmachine, vaatwasser (geen
koelkast of vriezer!), gasfornuis, oven, computer, cv (ketel), radiator, fiets, brommer, auto
onderdelen (geen rubberbanden!), kruiwagen, aanrechtblad, wasbak, kranen, leidingen,
dakgoten, betonstaal, archiefkast, etc. (Oud ijzer = ijzer, staal, RoestVrijStaal (RVS),
Aluminium, Lood, Zink, Koper en Messing)
Op 25 juni rijden we door en rondom het dorp tussen 8.30 en 12.00 uur.
Wilt u nu alvast wat kwijt? Dan kunt u het brengen naar Leechlân 9.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor Warten: Joke
Peenstra, jpeenstra@planet.nl of 06-51887331.
Kommune – Juni 2022
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Midzomer Toernooi, Jeu de boules
Hallo jeu de boules liefhebbers,
Op dinsdag 21 juni willen wij het midzomer toernooi organiseren.
Ieder die zin heeft is welkom om een balletje mee te gooien.
Aanvang is 13.00 uur en er wordt een inleg gevraagd.
Iedere dinsdag en donderdag middag om 14 uur kun je recreatief even op de baan oefenen
hier zijn geen kosten aan verbonden dus “wees welkom”.
Groet, Bokje de Vries

Stichting Iepen Loft Spul Warten
Secretariaat: de Bleek 37, 9003 MT Warten
Telefoon:
06-24768954
Mail:
iepenloftspul@warten.nl
Inwoners van Warten.
Waar we in een eerdere editie nog hebben aangegeven het Iepenloftspul in september 2023
te willen plannen zijn er ondertussen een aantal ontwikkelingen geweest naar aanleiding
waarvan we het besluit hebben moeten nemen te gaan stoppen.
Vanaf eind september 2019, toen we formeel de Stichting hebben opgericht en laten
inschrijven werden we al vrij snel geconfronteerd met het Corona-spook. Alles werd onzeker.
Uitvoering in 2020 stond op losse schroeven en moest al snel daarna worden geannuleerd.
Een aantal bestuursleden heeft zich in de verdere aanloop teruggetrokken, twee regisseurs
waar we door omstandigheden niet verder mee konden, lockdowns, enkele spelers die na
verloop van tijd niet meer beschikbaar waren, oplopende kosten door stijgende prijzen en
vooral een groot financieel risico hebben ertoe geleid dat we het besluit hebben moeten
nemen er op dit moment mee te stoppen. Erg jammer maar we zien op dit moment geen
andere mogelijkheid.
Dit alles is in goed overleg met Hilda, spelers, bestuur en alle direct- en indirect betrokkenen
genomen en ons besluit werd breed gedragen. Er is op dit moment niet genoeg draagvlak
meer om het een succes te laten worden.
Is het daarmee over en uit? Op dit moment “ja” maar dat wil niet zeggen dat er op langere
termijn geen nieuwe initiatieven kunnen komen. We blijven vooruitdenken. De hele toestand
in de wereld speelt zeker op dit moment een rol. We moeten allemaal weer terug naar ‘het
oude leven’. Ideeën over een andere invulling zijn er wel en zullen worden belegd bij de
Toneelvereniging om verder over na te denken.
In ieder geval dank aan allen die in de aanloop, in welke vorm dan ook maar, hebben
meegedacht over het eerste Wartenster iepenloftspul. Alles wat vanaf de start is voorgesteld,
besproken en vastgelegd is gearchiveerd en zeker bruikbaar bij een eventuele nieuwe start.
Het bestuur
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Bijnamen
Een bijnaam voor de inwoners van Grou isTsiisferdûnsers, wat kaasdansers betekent.
In Wergea worden de inwoners Brêgebidlers genoemd en Bergumers worden Kowesturten
genoemd. (Koeienstaarten )
Roeken is de bijnaam van inwoners van Warten.
Maar hoe ziet een roek er uit? Er is vaak verwarring. Roek? Kauw? Kraai?? Raaf? Je zou
zeggen dat ze allemaal op elkaar lijken.
Maar niets is minder waar.
Op Facebook heeft Roel Bos uitgelegd hoe het zit.

Kraai

Kauw

Raaf

Roek

Maar hoe precies Wartensters aan de bijnaam zijn gekomen?
Het laatste couplet van het Wartenster volkslied zegt er misschien iets over…….
Warten.
Ienris wierst in stedsje, mar dat is yn ’t Wiid fergien
Hoe ’t mei dy minsken roun is, dat wit hjoed de dei gjin ien.
Mar as Phoenix út de brân, sweeft de Roek wer oer dyn lân.
Mar as Phoenix út de brân, sweeft de Roek wer oer dyn lân
En dan is er nog het volgende rijmpje:
Wartenster roeken, skieten op ’e tûken, skieten op ’e toer, skieten hiel Warten oer.
Maar het gekke is dat je helemaal niet zoveel roeken in Warten ziet. Het zijn meest kauwen
die je ziet vliegen……...
Kommune – Juni 2022
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Tennisavond in Appelscha 35+
Het was een mooie
tennisavond in
Appelscha. Lekker
zwoel weer en de
kunstgrasbanen lagen
er mooi bij. Warten 35+
was te gast bij de lokale
tennisclub, om de
koppositie in de
competitie te
verdedigen. Op het oog
een makkelijke taak,
aangezien Appelscha in
de onderste regionen
zit. De Wartenster eer werd verdedigd door captain Frans, Marten Sjoerd Spijkstra, Jelle
Stienstra en Eelke. In eerste instantie leek het nog een zware avond te worden. Duo Jelle en
Eelke stonden al snel achter in hun partij. Hier en daar een miscommunicatie en de eerste
twee games stonden al snel op naam van de Appelschasters. Frans en Marten Sjoerd
denderden direct over hun tegenstanders heen. Jelle en Eelke herpakten zich gelukkig ook
snel en trokken de twee sets naar zich toe. Dat deden Frans en Marten Sjoerd ook, zij het
wat makkelijker. 2-0 op de teller bij de Appelschaster velden. In de vorige wedstrijden wilde
het dan nog wel eens mis gaan. Waardoor er telkens wel werd gewonnen, maar dan niet met
de volle mep. Telkens 3-1. Zonde.
Deze avond gebeurde dat gelukkig niet. Alle 4 partijen werden in winst omgezet. Warten 35+
is op drift en op kampioenskoers. Het is nog niet helemaal zeker. Zowel qua punten, als
datum, maar zet 12 juni maar in de agenda voor het kampioensfeest.
Groet, Eelke Rekker

Inloopbijeenkomst voor gebiedsontwikkeling Alde Feanen
Na twee jaar lang beperkingen wegens de coronamaatregelen kan het weer: elkaar in groter
gezelschap ontmoeten. We vinden het fijn om weer persoonlijk in gesprek te kunnen met u,
met de mienskip. Voor gebiedsontwikkeling Alde Feanen organiseren we daarom op
woensdagavond 1 juni een inloopbijeenkomst.
Wanneer: woensdag 1 juni van 18.30 tot 20.30 uur
Waar: Hotel Princenhof, Piet Miedemaweg 15, 9264 TJ in Earnewâld
Zaal begane grond, direct links na de hoofdingang.
De avond start om 18.40 uur met een presentatie. Tijdens deze presentatie, die tot 19.00 uur
duurt, vertellen we u meer over de ontwikkelingen van de derde module. Op de
informatiemarkt kunt u de conceptplannen van de vierde module bekijken. En we staan stil
bij de aanvullende plannen die dankzij een bijdrage van de Regio Deal Zuidoost Friesland
kunnen worden uitgevoerd. Tijdens tafelgesprekken kunt u uw ideeën en suggesties met ons
delen. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Provincie Fryslân
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Museum Warten

Na twee jaar kan Museum Warten eindelijk weer de deuren voor het publiek openen! Dat de
gebouwen twee jaar gesloten zijn geweest wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Achter de
schermen is men druk bezig geweest om geld bij elkaar te sprokkelen voor de grote
opknapbeurt waar Rijksmonument de Oud Friese Greidboerderij dringend aan toe is!
Subsidies van Rijk en Gemeente, giften van verschillende fondsen en particulieren maken
het mogelijk om in de nazomer hiermee eindelijk van start te kunnen gaan. De
werkzaamheden zullen een bezoek aan het museum echter niet in de weg staan!
LETTERDOEKEN ‘van A tot Z’ - In de wisselexpositieruimte wordt dit seizoen de
tentoonstelling ‘van A tot Z’ ingericht en laat een grote verscheidenheid aan letterdoeken
zien. De oudste merklap die in Nederland bewaard is gebleven dateert uit 1608, de oudste
letterlap die in it Earmhûs te zien zal zijn is uit 1762. We laten niet alleen oude doeken zien,
maar ook vrij recent geborduurde exemplaren. Vroeger had het borduren van de letterdoek
een praktische betekenis en werden ze al door meisjes op de lagere school vanaf 8 of 9
jarige leeftijd gemaakt. Tegenwoordig is het borduren van zo’n lap meer een hobby. Op deze
manier ontstaan er lappen met een nostalgische aard, soms verhalend maar meestal
toepasselijk voor de familie van de maakster of voor diegene die de lap cadeau krijgt.

De expositie van ‘A tot Z’ is te bezichtigen van zaterdag 27 mei t/m zondag 25 september
2022 op zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Buiten deze tijden zijn we voor
groepen op afspraak geopend, tel.nr. 06 4697 6428.
PRAAMTOCHT We strûpe derûnder - Ook dit seizoen wordt iedere laatste zondag van de
maand weer een museumbezoek inclusief praamtocht georganiseerd. Dit jaar varen we
langs verschillende plaatsen waar in het boek ‘We strûpe derûnder’ van Gjalt de Groot over
wordt verteld. Onderweg is er koffie of thee met boffert. Na overleg is het voor groepen ook
mogelijk buiten deze dagen een praamtocht, eventueel met Gjalt als verteller, te boeken.
Voor info kunt u contact opnemen met Museum Warten.
Voor de praamtocht incl. museumbezoek, koffie/thee en boffert van zondag 29 mei en 26 juni
a.s., vertrek 13.30 uur van Hellingpaed 3-9, prijs p.p. € 17,50 kun je je aanmelden op tel.nr.
06 4697 6428 of 058 255 2546.
Heel graag tot ziens!
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Bubbelvoetbaltoernooi op 14 mei 2022
Organisatie :
Deelname:
Scheidsrechters:
Wedstrijdleiding:
Weersomstandigheden:
Publieke belangstelling:

Sparta en de jeugdsoos
9 teams van minimaal 4 personen
Menno Bouwmeester en Piet Reitsma
Gerard Bouwmeester
Perfect
Boven verwachting

Afterparty met Turbo M en Gyna vanaf 21:00 uur tot de volgende ochtend vroeg.......

Dit “damesteam” deed het boven verwachting volgens velen........
Blij dat er ’s middags even was geoefend met de bubbelvoetballen. Zo konden de
wedstrijden bijtijds ingekort worden van 10 minuten naar 5 minuten. Want: je ging kapot met
dit spel. En met de zon erbij was het ook bloedstollend warm in de balletjes.
Onder de bezielende leiding van de buurmannen van de Hoofdstraat werd iedere wedstrijd
tot een goed einde gebracht. De EHBO-ers hoefden deze avond niet van de bank te komen.
En dat was een wonder te noemen. De vele bodychecks leverden voor de toeschouwers
mooie plaatjes op. Meedoen was belangrijker dan winnen. De Olympische gedachte werd
goed nageleefd. Dit kan wel eens vaker gedaan worden. Er was een verrassende
winnaar.......... Dank aan iedereen die zijn/ haar steentje heeft bijgedragen.
De organisatie.
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Snackbar
Ik vond het een wat potsierlijk statement van Hans Wiegel om vorig jaar juni de eerste paal
te slaan van een wolvenhek bij Boijl. Het zou een aanzet moeten zijn van een hek van
Lauwersmeer tot Lemmer om de wolf uit onze provincie te weren. Als alternatief omdat het
natuurlijk bijna ondoenlijk is om elke individuele koppel met hekken tegen de oprukkende
toppredator te beschermen. De achterliggende gedachte was uiteindelijk om een discussie te
ontlokken en de politiek tot keuzes te verleiden.
Volgens de wet is de wolf een beschermde diersoort. Steeds vaker worden wolven in ons
land gesignaleerd en sommige hebben zich hier al gevestigd. Met als voorlopig hoogtepunt
een paar dat al vanaf 2019 jaarlijks welpen grootbrengt op de Veluwe. Probleem in ons land
is dat er maar zeer beperkt natuurgebieden zijn waar voldoende plek is voor de wolf. Het
overgrote deel van Nederland bestaat uit stedelijk gebied en cultuurlandschap. Akkers en
grazige groene weiden met grote koppels koeien en schapen. Die koeien worden over het
algemeen wel met rust gelaten, maar sommige wolven zien een kudde schapen als soort
van snackbar waaruit haar hartenlust gesnoept kan worden. Het gevolg is een ravage met
een aantal dodelijke slachtoffers, nevenschade door aanvreten en stress bij de rest van de
koppel en grote frustratie bij de schapenboer. Uit onderzoek blijkt dat van alle bekende
bijtincidenten waar wolven bewezen bij betrokken waren, slechts een drietal van de 28
verschillende wolven verantwoordelijk waren voor de helft van alle incidenten! Oftewel, een
niet natuurlijke omgeving lokt blijkbaar onnatuurlijk gedrag uit bij sommige individuen. Een
gedrag dat we ook geregeld zien zoals honden, meestal in duo’s, in de schapen tekeer
kunnen gaan. Het is geen natuurlijk jachtinstinct meer dat er slechts één prooi wordt
uitgezocht maar veeleer een roekeloze sportjacht.
Het wringt steeds vaker. Natuurgebieden worden almaar kleiner en wilde dieren komen
daardoor in het nauw. Voortdurend is er een tweestrijd tussen enerzijds natuurorganisaties
die de natuur zoveel mogelijk op haar beloop willen laten en veehouders die daarmee in
conflict komen. Het is absoluut niet uitsluitend in ons land een probleem. Zo las ik dat in Azië
eindelijk het aantal tijgers weer een beetje in de lift zit. Maar dat zorgt bijvoorbeeld in India
ook voor grote conflicten. In het tijgerreservaat Pilibhit wordt niet alleen vee gedood door
deze grote ‘prachtkatten’. De afgelopen tien jaar hebben daar meer dan zestig mensen een
aanval door een tijger niet overleefd! Tegenwoordig vangen de autoriteiten tijgers weg die
mensen toetakelen en als het vee ten prooi valt staat daar een vergoeding tegenover.
Ik begrijp best dat in de huidige hectische tijd wolvenbeleid in politiek Den Haag geen
prioriteit krijgt. Toch is het verstandig een goed plan op te stellen welke plek de wolf hier
gegund is. Sinds 2015 zijn er in Nederland bijna 300 incidenten door wolven gerapporteerd
en meer dan 800 schapen gedood. De nevenschade van verwonde dieren en verwerpen
door stress is daar nog niet eens in meegenomen. Alle schade wordt overigens van
overheidswege aan de schapenhouder vergoed, behalve de emotionele… Is het acceptabel
dat de wolf onze schapenveestapel als snackbar mag aanschouwen? Ik vrees dat enige
vorm van regulering onontkoombaar is. Zeg het maar!
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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Berichten van FB: WARTEN CITY
In de maand mei 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:

Er kwamen weer veel dieren te plak dankzij FB. Er wordt toch regelmatig een oproep gedaan
om uit te kijken naar een huisdier.
Er was een uitnodging voor de motorcross:Iedereen werd welkom
geheten. Er moest een stuk land geploegd worden, dus mocht er op een
prachtige dag in mei gecrossed worden. Met alle feestelijkheden die erbij
horen.

Er was een gedoetje rondom de vlag op de brug.
Ineens waren daar mannen met de vlag van Leeuwarden. Die werd fier in top gehesen.
Maar…… dit bleek een grote vergissing en weldra wapperde de vlag van Warten weer.

De Klavertje Ruilkast staat vol met
stekjes aan de Mieden 2.
Hier kun je stekjes (kamerplanten en
tuinplanten) ruilen of tegen een klein
bedrag meenemen.

Op 4 mei werden de oorlogsslachtoffers herdacht op de
begraafplaats buiten het dorp. Kinderen van OBS de Finne hebben
bloemen geplant.
De graven van de gesneuvelde soldaten zijn nu officiele
oorlogsmonumenten geworden.

En er kwam nog een bericht dat er dit jaar goede resultaten zijn voor de weidevogels. Met
dank aan goed beheer, waterpartij, kruidenrijk grasland en goede nazorg.
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Mentor nodig of mentor worden?

Mentor nodig of mentor worden?
Mevrouw de Boer woont in een zorginstelling en moet naar een medisch specialist. Nu zit de
zorginstelling met de vraag: Wie geeft toestemming voor een behandeling of operatie onder
narcose? Mevrouw de Boer kan zelf geen toestemming geven, want zij begrijpt niet wat er
van haar wordt gevraagd. Vroeger werd haar man betrokken bij deze zorginhoudelijke
keuzes en tekende hij een toestemmingsverklaring, maar hij is inmiddels overleden. In zulke
gevallen kan een mentor uitkomst bieden.
Wanneer wordt een mentor ingezet?
Een mentor is iemand die regelmatig langs gaat bij mensen die niet goed voor hun
zorginhoudelijke zaken kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te
vallen. Een mentor kan hen helpen met het begrijpen van informatie en het nemen van
beslissingen. Een mentor behartigt de zorginhoudelijke belangen van een cliënt. Daarbij zijn
de wensen en behoeften van de cliënt de leidraad. Een mentor moet zich dus goed kunnen
inleven. Ook is het belangrijk dat een mentor zelfstandig, besluitvaardig en communicatief
sterk is.
Is mentorschap iets voor u?
Mentorschap Noord zoekt vrijwilligers die mentor willen worden voor mensen zoals mevrouw
de Boer. Vrijwilligers krijgen een basistraining en er zijn regelmatig inhoudelijke
bijeenkomsten. Het mentorschap is een taak die in de wet is vastgelegd.
Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor de meest kwetsbare
mensen in onze samenleving. Wilt u voor hun belangen opkomen? Neem dan contact met
ons op. We maken dan met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
www.mentorschapnoord.nl
info@mentorschapnoord.nl
Tel: 06 42 70 95 49
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BIS spilet it stik “Troch de Raardebosk”

Into the Woods wurdt Troch de Raarder Bosk
EASTERWIERRUM – Tritich bern fan groep 7 en 8 út Easterwierrum en omkriten hawwe
audysje dien en dogge mei oan it berneiepenloftspul, wat healwei juny opfierd wurde sil.
‘Troch de Raarder bosk’, in oersetting, basearre op de film ‘Into The Woods’ sil spyle wurde.
Wer’t yn 2020 it 30e berneiepenloftspul net troch gean koe, kinne we dat lokkich yn 2022 wol
wer oppakke en moatte wy dit jier efkes troch de Raarder Bosk. Kinne jim dy útdrukking,
“efkes troch de Raarder Bosk moatte”? As je earne benaud foar binne, gjin sin oan ha, as je
net doare, koartsein, as je earne tsjinoan skytskoarje, dan moat je efkes troch de Raarder
Bosk!
Ek de (nuvere) figueren dy’t wy yn it Raarder Bosk moetsje skytskoarje earne tsjinoan. Elk
op harren eigen manier. Wie it libben mar in mearke, dan rûn it altyd âf mei ‘en sy libben
noch lang en lokkich’.
Want alle goeie ferhalen bínne mearkes. Ferhalen dêr't minsken, lykas do en ik, troch de
Raarder Bosk hinne moatte om har doel te berikken. Mar wat as dizze lju ut’e mearkes sels
in paad troch de Raarder Bosk hinne wrakselje moatte? Heksen en boaze wolven lizze oeral
op de loer… mar der bin ek prinsen en moaie famkes mei lang hier. En dêr't oan 'e iene kant
út klearebarre earmoed de lêste ko ferkocht wurde moat, komt oan 'e oare kant it goud út 'e
himel. It is in kombinaasje fan de bekende mearkes fan Jiskepûster, Raponsje, Sjaak en ‘e
beanestaak en it ferhaal fan de Bakker en syn frou, dy’t wanhopich nei in bern langerje.
Spitigernôch binne sy troch in heks ferfloekt, sa’t sy gjin bern krije kinne. Sy moatte ferskate
proeven trochstean om ‘e flok op te heffen.
Troch de Raarder Bosk is basearre op de Amearikaanske musical “Into the Woods”, dy't al
sûnt 1986 oeral yn 'e wrâld opfierd wurdt en in pear jier ferlyn súksesfol ferfilme is. Dat wolst
sjen!
It artistyk tiim bestiet dit jier út Joke Krist foar de muzyk en trije nije minsken. Jelke Rijpma en
Gerwin de Vries binne de nije regisseurs en Geronimo Chancoso giet mei de dûns oan ‘e
slach. Jelke Rijpma en Gerwin de Vries binne akteurs en teaterdosinten by Tryater.
Geronimo Chancoso is ôfstudearre yn ‘e sounddesign en is dûnsdosint. It stik is bewurke
troch Peter Sijbenga en hy hat ek de muzyk en de lietteksten skreaun.
We meitsje der wer in machtich, prachtich moai BIS jier fan lykas wy dat al mear as 30 jier
dogge! It sil heve op 16, 18, 19, 22, 24 en 25 juny en wy hawwe der no al nocht oan. De
kaartferkeap begjint op 1 maaie 2022 fia www.berneiepenloftspul.nl.
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Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen
Dorpsbelangen Warten
Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| dbwarten@gmail.com |
www.warten.nl
Rein Kielstra (penningmeester) | Hoofdstraat 17 | | 06-54308583| kielekamp@planet.nl
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 | 06 28588225 | 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 | Marijke de Jong- Nienhuis (secretariaat) | 06-51877667 |
tvwarten@gmail.com
Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com |

TSWarten

Volleybalvereniging M.E.P. | Riemke Jorna (secretaris) | Oer de Barten 7 | 06-3655 0767
Wartenactief | Geertje Stoker (secretaris) | warten-actief@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 | Bokje de Vries | Meagere Weide 23 | 06-10891753
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 Hettinga en Trip, Leeuwarderweg 61, 9005 ND in Wergea, 058-2137333
Verloskundigenpraktijk it Bertehûs, locaties Wergea, Wytgaard, Akkrum. Bij spoed: 06-20966691
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).
Uitsluitend in geval van beschadigingen en defecten, contact opnemen met Dorpsbelangen
Telefoon: 06-48255568/ 06-27056662 of mail dbwarten@gmail.com
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