September 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 7
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 19 september 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:
17 oktober
21 november
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Dorpsagenda
September
9
19.00

Viswedstrijd, Nijpaed

17

19.00-22.00

Museum Nacht

17

20.00

Grand opening van de nieuwe ruimte achter ByBoellies

18

14.00

Grand opening van de nieuwe ruimte achter ByBoellies

24

16.30

Wartenster Kubb campingtoernooi

25

13.30

Praamtocht, start bij het Earmhûs

28

18:00

Ophalen oud papier

Roekenijs
Ingevlogen:

Arjen de Groot uit Grou, Hoofdstraat 30

Verhuisd:

Iris v/d Veen van Oer de Barten naar Hoofdstraat 30
Hessel v/d Berg van Midsbuorren naar de Greiden 16
Maaike Tjeerdsma van Oer de Barten naar de Greiden 16

Uitgevlogen:

Jildou, Gerben, Lieke en Thomas Buijs van de Greiden 16 naar
Akkrum (Nes)

Van de redactie.
De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op.
Kinderen gaan weer naar school en studenten hebben de feestweek alweer achter de rug.
Wat is deze zomer mooi begonnen met een geweldige merke! Het was als vanouds groot
feest. De nasleep was iets minder, want we merkten dat Corona nog steeds op de loer ligt.
Hopelijk heeft iedereen genoten van de vakantie en is er weer genoeg energie opgebouwd
om er weer tegenaan te gaan. Activiteiten gaan weer van start. Clubs en verenigingen
maken weer plannen. En ook de Kommune zal weer maandelijks verschijnen. Heb je nieuws,
of iets leuks meegemaakt? Geef het door aan de redactie!
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 – September 2022
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Ingezonden
Oud-ijzeractie K.V. Mid-Fryslân groot succes!
Op zaterdag 25 juni en op zaterdag 2 juli werd in Akkrum, Grou, Reduzum en Warten door
korfbalvereniging Mid-Fryslân oud ijzer opgehaald. Drie jaar geleden was het alweer, door
Corona kon het de voorgaande jaren helaas niet doorgaan. Nu was het wederom een groot
succes! Dank aan alle verzamelaars en bedrijven die ons hun oud ijzer hebben aangeleverd.
Het leek wel of sommige inwoners de afgelopen jaren speciaal voor ons aan het sparen zijn
geweest, want er zijn containers vol met oud ijzer opgehaald. Van een badkuip tot en met
een complete garage aan toe, het kon niet op!
Deze actie was nooit mogelijk geweest zonder onze vrijwilligers. Iedereen hielp vol
overtuiging waar ze konden en met vereende krachten hebben we een mega-klus geklaard.
Petje af voor de vrijwilligers, want niet alles was even schoon en soms zaten er ook
scherpen punten aan. Toch kon iedereen met een voldaan gevoel na afloop weer naar huis,
want er is vooral ook veel gelachen! Bedenk dat het milieu wordt ontzien omdat alle
materialen netjes gescheiden worden afgevoerd, een betere actie is er niet! Gelukkig vonden
de meesten het voor herhaling vatbaar en ook aan de reacties in het dorp merken we dat we
veel goodwill hebben gekweekt met deze leuke actie. Dus over twee jaar komen we graag
weer om deze editie van de oud ijzeractie te overtreffen.
Speciale dank aan de volgende bedrijven: Dam Beton en Bakker Boonstra in Akkrum,
Sybrand Bouma in Grou en Sjoerd de Boer Montagemarkt en Wiebe Boonstra en Bakker
Transport in Reduzum. K.V. Mid-Fryslân bedankt bedrijven, inwoners, vrijwilligers en
iedereen die iets heeft bijgedragen aan deze ijzersterke actie!
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
HULP GEZOCHT BIJ VEILIG VERKEER NEDERLAND ACTIVITEITEN
In en rondom Warten doen wij als vrijwilligers van de lokale Veilig Verkeer Nederland
afdeling verschillende activiteiten. Denk hierbij aan voorlichtingen op scholen over de veilige
fiets, fietskeuringen en helpen bij het jaarlijkse Verkeersexamen in Leeuwarden en Grou. Wij
zijn opzoek naar versterking van ons lokale vrijwilligersteam. Dit najaar gaan we bijvoorbeeld
fietsen van de kinderen controleren, zodat ze in de donkere dagen weer veilig op pad
kunnen gaan. Lijkt het je leuk om af en toe aan te sluiten bij een activiteit voor
verkeersveiligheid in de buurt? Stuur een mailtje naar Sanne via steunpuntnoord@vvn.nl.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Bijenzwerm
Deze zwarte kluit is een zwerm bijen die plotseling neerstreek in
de boom bij de familie Popma. Plotseling was er een hevig
gezoem en zag het zwart van de bijen. De bijen streken neer in
een boom. Een bevriende imker heeft de kluit opgehaald. Hij ving
ze in een bijenkorf. De eerste korf die hij gebruikte was te klein.
Lang niet alle bijen pasten erin.
De tweede korf was groot genoeg.
Naar schatting waren het er zo´n 15.
000.De imker keerde tevreden
huiswaarts met een nieuw volk. Het was
een heel spektakel. Bijen blij, imker blij,
familie Popma ook blij.

Kommune – September 2022
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Kerkdiensten

GEZAMENLIJKE KERKDIENSTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
EN DE GEREFORMEERDE KERK
Zondag
Zondag
Zondag

4 sep
11 sep
18 sep

9.30
9.30
9.30

Zondag

25 sep

9.30

Warten, Ger. kerk
Warstiens, Herv. kerk
Warstiens,
Startzondag
Warten, Herv. kerk

ds. J. van Doorn
ds. Carlijn Niesink
ds. A.Buizer en
commissie
ds. N. de Jong Wiersema

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEAWARTEN

zo.
di.
zo.
di.

4 sep
13 sep
18 sep
27 sep

9.30
19.00
9.30
19.00

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

G. Kamsma
B. van der Wal
lit wg.
B. van der Wal

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Kommune – September 2022
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Warten actief
De Wartenster Flowerpower merke 2022 was een succes!
Wij willen alle Wartensters en andere bezoekers
bedanken voor de geslaagde Flowerpower merke
die we hebben gehad. De merke is druk bezocht en
na 3 jaar hebben we hier weer van genoten.
De Mieden heeft deze merke de Merkepeal
gewonnen. Nogmaals van harte gefeliciteerd!
We zien jullie volgend jaar graag weer.
Viswedstrijd
Op vrijdag 9 september om 19.00 uur organiseren
we de viswedstrijd aan het Nijpaed. Vang jij de
langste vis? Graag tot dan! Opgeven is niet nodig.

SV Sparta en WartenactieF organiseren een Kubb campingtoernooi!
SV Sparta en WartenactieF slaan de handen ineen en organiseren een Kubb
campingtoernooi. Kubb is een spel dat veel op de camping wordt gespeeld. Doel van het
spel is om te winnen door de koning om te gooien. Maar eerst moeten alle kubb's van de
tegenstander veroverd worden. Het team dat als eerste alle kubb's van de tegenstander
heeft omgegooid en daarna de koning omverwerpt heeft het spel gewonnen.
We organiseren dit op:
Zaterdag 24 september 2022
Programma
16.30 uur
Kinder Kubb t/m klas 1
Springkussen
Oud Hollandse spellen voor de kinderen en
volwassenen
Eten aanwezig verzorgd door ByBoellies
19.00 uur
Kubb campingtoernooi van 12 – 100 jaar
21.00 uur
Aansluitend live muziek van Arjen Boltjes!

Voor jong en oud! En supporters zijn van harte welkom.
Opgeven voor het Kinder Kubb (individueel) en Kubb campingtoernooi (team van 4 personen
of individueel) graag vóór 17 september a.s. bij:
- Nynke Krottje via 06 363 966 20 (WhatsApp)
- Maaike Tjeerdsma via 06 102 57 282 (WhatsApp)

Kommune – September 2022
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Of gooi de onderstaande opgavestrook in de brievenbus bij Maaike Tjeerdsma op De
Greiden 16. Met feestelijke groet,

Opgavestrook Kinder Kubb / Kubb campingtoernooi
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Ik geef mij op voor Kinder Kubb / Kubb campingtoernooi (omcirkel wat van toepassing is)
Deze opgavestrook kan ingeleverd worden bij Maaike Tjeerdsma aan De Greiden 16 in
Warten.

Uit de LC van dinsdag 16 augustus
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Dorpsbelangen Warten
Wartenster Merke
Wat waren we eraan toe om weer een Merke met elkaar te vieren
en dat was duidelijk te zien en te horen. Wat een enthousiasme en
wat fijn dat er zo’n mooie jonge groep is opgestaan om als Stichting WartenactieF met elkaar
de schouders eronder te zetten om ervoor ons een mooi weekend van te maken. Zonder de
organisatie van de activiteiten is de Merke geen echte Merke. Samen met het feest in de
tent georganiseerd door Merke Warten, kunnen wij terug kijken op een gezellige,
samenhorige Merke. Namens Dorpsbelang bedankt, waar een klein dorp groots in kan zijn!
Meester Jaap
Langs deze weg willen we aangeven dat directeur Jaap Oostra van OBS de Finne helaas
onze school gaat verlaten per januari. Hij heeft de afgelopen jaren veel voor de school, maar
ook zeker veel voor ons dorp gedaan. Hij heeft met name de school weer op de kaart gezet
en altijd via ons de verbinding gezocht met het dorp. Jaap zei altijd; de school is van het hele
drop. Jaap, we willen jou namens alle dorpsbewoners alvast hartelijk bedanken. We
waarderen jouw betrokkenheid bij het dorp en we hopen dat er een waardige opvolger wordt
gevonden voor onze school en onze kinderen.
Rounwei
Het zal menigeen niet ontgaan zijn dat er de afgelopen tijd helaas weer een paar ongelukken
zijn geweest op de kruising Rounwei richting Grou. Via Dorpsbelang zijn er ook berichten
binnen gekomen over de zorgen hierover. Langs deze weg willen we jullie laten weten, dat
we deze zorgen delen en dat het gesprek met de Gemeente hierover in volle gang is.
Deskundigen zijn bezig om een veilig en goed ontwerp voor deze situatie te creëren. Op de
laatste jaarvergadering is dit punt ook besproken. Het neemt altijd meer tijd dan we willen,
maar de urgentie is zeker duidelijk.
Glasvezel
In een eerdere editie van de Kommune hebben we jullie al geïnformeerd dat er voldoende
inschrijvingen waren om glasvezel aan te leggen in Warten. Dit is een heel mooi resultaat.
Van Delta Fiber hebben we recentelijk bericht ontvangen dat er na de bouwvak begonnen
zal worden met graven en worden we aangesloten op het razendsnelle en toekomst
bestendige glasvezelnetwerk.
Maar ook hebben we door jullie inschrijvingen voor glasvezel via de clubactie een cheque
met een mooi bedrag mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.
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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: 06-55908017
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Friesland krijgt op 17 september eigen Museumnacht
Museumnacht FRL met kunst, performances en verhalen in het donker bij twintig musea
Friesland beleeft op zaterdag 17 september 2022 haar allereerste Museumnacht FRL.
Dan openen twintig musea na sluitingstijd hun deuren met voor een provincie brede
en daarmee voor Nederland unieke Museumnacht. Met “de nacht is onze speeltuin”
als centraal thema is in de musea een avontuurlijk en spannend programma van
muziek, kunst, sprekers en verhalen te zien. Het programma van de eerste musea is
nu al online te zien via museumnacht.frl.
Nachtelijke tentoonstellingen en performances, een silent rave, verhalen die het daglicht niet
kunnen verdragen, sterren kijken: tijdens Museumnacht FRL gaan de Friese musea het
experiment aan met een avontuurlijk en speels programma over de nacht.
Uniek in Nederland
Museumnacht FRL is een initiatief van Museumfederatie Fryslân en Merk Fryslân, en wordt
ondersteund door Provincie Fryslân. “Een Museumnacht is in grote steden een ontzettend
aantrekkelijk event, en door het avontuurlijke karakter ook bij een jongere doelgroep
populair”, zegt Mirjam Pragt van de Museumfederatie Fryslân. “De Museumnacht in Fryslân
wordt bovendien niet in één stad maar door de hele provincie gehouden, dat is uniek in
Nederland.”
Deelnemende musea
Aan Museumnacht FRL nemen de volgende musea deel: Museumhuis Van Eysinga, De
Utrecht, Obe by Tresoar, Pier Pander Museum, Fries Landbouwmuseum, Museum Warten,
Fries Scheepvaart Museum, Houtstad IJlst - museum en werkplaats, Museum Martena,
Kazemattenmuseum, Museum 't Fiskershúske, Kennis- en informatiecentrum Terp
Hegebeintum, Museum Dokkum, Fogelsangh State, Observeum, Museum Dr8888, Museum
Joure, Museum Heerenveen, Museum 't Kiekhuus en Ir. D.F. Woudagemaal.
Kommune – September 2022
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PRAAMTOCHT – 28 augustus en 25 september a.s.
Hebben we over het algemeen een prachtig mooie zomer, de voorgaande praamtochten die
gepland stonden voor de laatste zondag van de maand vielen helaas in het water.
Mocht het een beetje spetteren? De praam heeft een overkapping maar we hopen toch dat
het nu droog zal zijn zodat de praamtocht van zondag 28 augustus a.s. wél door kan gaan.
De praamtocht gaat over smalle vaarten en petgaten en in de luwte van een rietkraag
drinken we koffie/thee met eigengebakken boffert met boerenjongens.
Zondag 25 september is dan al weer de laatste praamtocht van dit seizoen.
Kosten van de Praamtocht incl. museumbezoek en koffie/thee met boffert zijn E 17,50 p.p.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de wal bij it Earmhûs. Aanmelden voor de tocht op 28
augustus en 25 september op tel.nr. 06 4697 6428.
STOOFPEREN
De perenbomen in de boomgaard dragen dit jaar volop vrucht. In de loop van september zal
op een kar onder de hooikap daarom weer een kistje staan met deze ouderwets lekkere
Gieser Wildeman stoofperen. Voel je vrij om een maaltje op te halen. Bij de kar staat ook
weer het bakje voor een vrije bijdrage. Met je gift steun je een beetje Museum Warten. Alle
kleine beetjes helpen!
MUSEUM NACHT zaterdag 17 september a.s. van 19.00 – 22.00 uur.
Dit jaar wordt er in Friesland voor het eerst een museumnacht georganiseerd. De museumnacht is een initiatief van Museumfederatie Fryslân … en ook Museum Warten doet mee!!
Het plan is, dat er deze avond verhalen (voor de kids) rond een kampvuur vertelt gaan
worden. In Rijksmonument de Nederlands Hervormde Kerk zullen gedichten worden
voorgedragen en onder de hooikap zal muziek te beluisteren zijn.
Het plan is dit alles te organiseren in en rond de sfeervol verlichte omgeving van kerk en
Hellingpaed.
De avond is van jong tot oud vrij toegankelijk en begint om 19.00 uur.
Voor meer informatie – houd tegen die tijd
Facebook in de gaten!
Wees welkom!!
Vrijwilligers en bestuur Museum Warten

Kommune – September 2022
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Schaatsheld en legende
Jeen van den Berg (1928 – 2014) is één van de
meest tot de verbeelding sprekende
Nederlandse schaatsers.
In zijn lange schaatscarrière won hij bijna
duizend wedstrijden.
Zijn grootste triomf boekte hij in 1954 toen hij in
een bloedstollende finale de Elfstedentocht won.
Jeen’s jeugd werd getekend door de harde jaren
dertig. Het motiveerde hem later om zich te laten
gelden in de schaatssport. Hij ging tot het
uiterste om te winnen.
Buiten de schaatsbaan was hij een heel ander
persoon: sociaal, innemend en betrokken.
Als coach van de Friese selectie en de Engelse
schaatsploeg kreeg hij grote waardering .
Ook speelde hij een cruciale rol bij de komst van
de kunstijsbaan Thialf in Heerenveen.
Jeen van den Berg drukte daarmee een grote
stempel op de schaatssport in Friesland.
De biografie over Jeen van den Berg heeft tot stand kunnen komen door jarenlang
onderzoek van schrijver en docent Mark Hilberts (1973). Hij schreef eerder boeken over de
Elfstedentocht en biografieën over Reinier Paping en Mindert Hepkema.
Het boek vertelt over Jeen’s dramatische vertrek van de boerderij op de Feanhoop. Dit heeft
een onuitwisbare indruk gemaakt op het kleine jonkje, dat hij toen nog was. In zijn jeugd,
met zijn ouders en broertjes in een woonarkje aan een ‘stripe’ bij pake en beppe op de
Koaiplaats, heeft hij onbezorgd door de Alde Feanen kunnen dwalen. Zomers in de schouw
er op uit en ’s winters zwierf hij op een paar oude ‘houtsjes’ (want heit en mem hadden geen
geld voor nieuwe) over dichtgevroren poelen en petgaten. Het werk van zijn vader Halbe
bracht mee dat hij zijn lagere schooltijd gedeeltelijk in Earnewâld en Warten heeft
doorgebracht. Het boek geeft een goed beeld hoe jeugd en afkomst een mens kunnen
vormen.
Graag kwam Jeen even in Warten, voor een bezoekje aan een oude schoolkameraad of
gewoon, voor een bakje koffie, samen met Atty bij Lingsma op het terras aan het water.
55 Jaar na het winnen van de Elfstedentocht was in het Earmhûs een kleine
overzichtstentoonstelling van Jeen zijn schaatscarrière. Hier was toen nog maar een klein,
maar wel bijzonder deel van zijn vele honderden prijzen te bezichtigen. Het merendeel had
hij jaren geleden al geschonken aan het Schaatsmuseum in Hylpen, waar een speciale
vitrine over Jeen is ingericht.
De presentatie voor genodigden zal eind september zijn in het Schaatsmuseum van Hylpen.
In oktober/november zal Mark Hilberts ook een presentatie geven in Warten, want Warten
heeft toch altijd een speciaal plekje in het hart van Jeen gehouden. Datum, locatie en tijd
volgen in de volgende Kommune.
Het boek (hard cover) kost E 29,-- en is nu al te bestellen/reserveren via
anneheegstra@gmail.com of op 06 4697 6428.
Anne Heegstra
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Grand Opening, nieuwe ruimte achter ByBoellies
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Het grote bistedokterboek
Ik durf te stellen dat ook honden dromen. Heerlijk languit gevloerd liggen ze soms te
bewegen in hun slaap. Vaak maken ze daar nog piepende geluidjes bij ook.
Gekscherend zeggen we dan dat ze wel over ‘poesjes’ zullen dromen. Of katten
dromen? Ik denk het wel, al doen ze dat in ieder geval minder opzichtig. Vast over
grijze muisjes. En muizen? Die dromen op hun beurt weer van lekker grote stukken
jonge dan wel belegen kaas. Kaas kan niet dromen. Kaas wordt gemaakt van melk van
koeien. En koeien moeten grazen, herkauwen en melk produceren. Daar gaat heel veel
tijd in zitten. Al denken burgers daar heel anders over, boeren weten dat koeien geen
tijd hebben om te dromen over bijvoorbeeld gras dat elders groener is. En de geit? Die
droomt natuurlijk van de bok.
Zomerdromen
Mensen dromen vaak. Over de gekste dingen. Grappige, schone, stoute of natte dromen; de
meeste dromen zijn echter bedrog. Zelf droom ik dikwijls idioot. Ben altijd blij als ik weer
wakker ben.
Zo begon ik het verhaal ‘Dromenland’ in 2005. Meer dan eens heb ik geventileerd dat ik ooit
een boek wilde maken van mijn epistels. En laat dat nou net een ‘droom’ zijn die wél uit mag
komen!
Elke dag dierendag
Al twintig jaar publiceer ik onder de naam ‘De Bistedokter’. Wat destijds ludiek begon in de
Mid-Frieslander verschijnt tegenwoordig in diverse dorpskranten en Middelpunt. De
afgelopen tijd heb ik met heel veel plezier de leukste, grappigste en mooiste verhalen uit
honderden columns, stukjes en artikelen uitgezocht. Daarvan heb ik getracht een kleurrijke
mix uit mijn dagelijkse werkzaamheden samen te stellen. Het informatieve karakter blijft
aanwezig, doch de anekdote voert de boventoon. Daarbij wordt niemand gespaard, zelfs de
bistedokter zelf niet! En hoe het boek gaat heten moge duidelijk zijn: het is bij ons op de
praktijk immers (bijna) ‘Elke dag dierendag’!
4 oktober
En er is maar één dag in het jaar waarop zo’n boek uit mag komen, dat is uiteraard op
Werelddierendag! En daar wil ik op 4 oktober in De Twee Gemeenten in Jirnsum een feestje
omheen bouwen. Een ieder die bij mij op het spreekuur is geweest of anderszins de
bistedokter een warm hart toedraagt is daarbij van harte welkom. En laat ik de boeren even
apart noemen. Die zijn immers enorm toe aan een positief verzetje! Let wel, dit wordt géén
uitgesteld afscheid maar een vrolijk weerzien! Houd de Middelpunt no. 18 van begin
september in de gaten voor de officiële uitnodiging. Maar wie daar niet op kan wachten en er
zeker bij wil zijn? Reserveer een plekje of een boek via menno@bistedokter.nl !
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou, Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU. Tel. 0566 - 60 14 64
E-mail: info@dierenartsgrou.nl
www.dierenartsgrou.nl
en www.bistedokter.nl
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u.
Spreekuur gezelschapsdieren: uitsluitend op afspraak!
Balie geopend: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar.
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Nij Talint Orkest Wergea: plesier yn mei elkoar muzyk meitsje!
Fanfare De Kriich Wergea organiseert Nij Talint Orkest Wergea, een superleuk
muziekproject voor volwassenen. Op 24 september is de eerste repetitie. Er hebben zich al
aantal deelnemers opgegeven, maar er is plek voor meer muzikanten!
Nij Talint Orkest
Een instrument leren bespelen, samen muziek maken, andere mensen leren kennen en
vooral veel plezier beleven aan wat misschien wel een nieuwe hobby wordt.
Nij Talint Orkest is een initiatief van dirigent en musicus Guus Pieksma. Het begon zes jaar
geleden bij de fanfare in Stavoren. Ouders van leerlingen vroegen of zij ook niet eens een
instrument mochten uitproberen. Het werd een succes en andere verenigingen startten ook
een Nij Talint Orkest. Het heeft inmiddels in het hele land al veel nieuwe muzikanten
opgeleverd die nu samenspelen in opleidingsorkesten óf zich hebben aangesloten bij de
verenigingen. Samen met Annewiep Bloem heeft Pieksma Nieuw Talent Orkest ontwikkeld
tot een compleet concept met wervingsplan en methode (orkestmap en video-instructies).
Pieksma over het geheim van Nij Talint Orkest: “De kracht is dat der gjin drompel is. Hoechst
gjin muzikale achtergrûn te hawwen of noaten lêze te kinnen. Elkenien kin meidwaan. Dat
mei innoar fan nul ôf begjinne kinst fiene minsken geweldich. It is alle kearen wer moai om te
sjen hoe’t minsken lûd út it instrument krije en samar de earste noaten spylje. Fierder is it
hiel sosjaal en belangryk: it plesier stiet foarop”.
Hoe werkt het?
Johanna Wuring, foarsitter van De Kriich, is blij met het initiatief: “Wy beleve sels in soad
wille oan ús hobby en we litte dat oaren ek graach erfare”. Inmiddels is De Kriich druk bezig
met de wervingscampagne. Johanna: “Kinst ús oeral tsjinkomme. Op social media, yn de
doarpskranten, aanst in flyer yn de bus en posters yn it doarp. Wy hoopje dat in soad
minsken har oanmelde. Minsken kinne in foarkar foar in instrument oanjaan of op de earste
repetysje sjen wat harren moai liket. Dêr helpe wy ek by. Guus docht de earste repetysje en
dan pakt ús eigen dirigint it oer. Wy ha der o sa’n sin oan”.
Met Nij Talint Orkest ontdek je in tien repetities je instrument, leer je noten spelen,
eenvoudige nummers en ook heel snel meerstemmige muziek. We sluiten de
repetitieperiode af met een feestelijk concert met De Kriich.
Dochsto mei?
Twijfel je nog? Lees dan even wat Maaike (54) vertelt: “Ik woe altyd al in instrumint bespylje,
mar it is der as bern nea fan kommen. Letter doarre ik net mear. De kâns fan Nij Talint
Orkest ha ik mei beide hannen oanpakt. Ik fûn it hartstikke spannend, mar dat wie samar oer.
De sfear is posityf. Ik ha foar de bugel keazen en wat ik nea tocht hie: ik koe it gewoan! Datst
it mei syn allen dochst makket it ekstra leuk”.
Praktische informatie
Startdatum: zaterdag 24 september 2022
Vervolg:
iedere week op de zaterdagmorgen
Tijd:
9.30 – 11.30 uur
Locatie:
Us Doarpshûs, Nieuwe Weg 2, 9005 PL Wergea
Kosten:
€ 125,Wat krijg je: tien repetities onder professionele begeleiding, een instrument en
muzieklessenaar te leen van de vereniging, een orkestmap en een
gegarandeerd leuke tijd
Voor aanmelden, vragen en informatie kun je terecht bij:
Johanna de Groot, (06-40410349) of Jet Windig of ( 06-54635796) of mail naar
info@dekriich.nl. https://www.facebook.com/nijtalintorkest/ of www.nijtalintorkest.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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