
Wegwijzer 
van de gemeente 

Idaarderadeel 

Met de uitgave van dit gidsje hopen wij U 
een nuttige bron van informatie over de vele 
instellingen van overheid en organisaties, kan-
toren, bureau's en diensten in •onze gemeente 
te verstrekken. 

Het spreekt vanzelf, dat op dit bijkans onaf-
zienbare terrein de volledigheid niet kon wor-
den bereikt. Wij moesten een keuze maken. 
TE MEER, omdat de inhoud van dit boekje 
niet alléén gewijd is aan strikt zakelijke mede-
delingen. 

Wij vertrouwen dat ook de keuze van het 
andere tekstgedeelte uw volle belangstelling 
zal hebben, en voor U straks - en in de toe-
komst - eveneens een wegwijzer  mag zijn. 





Gemeente Idaarderadeel 
Gemeentehuis: 
Burgemeester: 
Secretaris: 
Ontvanger: 
Dir. Gem. Werken: 

Grouw, Stationsweg, tel. 05662-444 
K. J. Vrijling 
D. Smits 
M. Gaastra 
H. Leekstra 

Politieke samenstelling: 
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) 2 zetels 
AR (Anti Revolutionaire Partij) 1 zetel 
CHU (Christelijk Historische Unie) 1 zetel 
PvdA (Partij van de Arbeid) 9 zetels 

Aantal leden van de Gemeenteraad 
Aantal inwoners der gemeente 
Aantal stemgerechtigde kiezers 

13 
plm. 7380 
plm. 4375 

GROUW (Netnummer 05662) 

Politie: 
Alarmnummer Rijkspolitie, Stationsweg 15, tel. 312 
Groepscommandant (woonhuis), Prinses Margrietstraat 1, tel. 382 
Rayon Grouw van de groep Idaarderadeel, Kievitstraat 6, tel. 506 
F. Fokkema, Kanaalstraat 38, tel. 628 
P. de Jong, Roerdompstraat 24, tel. 670 

Rijkspolitie te water: 
J. de Jong, Kievitstraat 8, tel. 653 
B. Veldhuis, Prinses Irenestraat 7, tel. 500 

Brandweer: 
Alarmnummer (Gemeentehuis), tel. 444 
J. A. van der Bosch, Hoofdstraat, tel. 320 
K. Tj. de Vries, Adjunct-Directeur Gem. Werken, 
Gruttostraat 21, tel. 364 

Artsen: 
Dokter F. Dam, Nieuwekade 4, tel. 310 
Spreekuur: iedere dag van 9,00-10,30 uur 
Dokter B. J. van Stapele, Kanaalstraat 45, tel. 328 

DIENSTREGELING van de artsen uit Grouw en Irnsum voor de week-
ends (zaterdagmiddag 12 uur tot maanmorgen 8 uur) en feest-
dagen In 1966: 
Lege flesjes, doosjes enz. s.v.p. niet op zaterdag brengen! 

J. S. Hermanides 	F. Dam 	 B. J. van Stapele 
Tel. 05660-231 	Tel. 05662-310 	Tel. 05662-328 
Bij geen gehoor 008 	Bij geen gehoor 008 	Bij geen gehoor 008 

mei 29 en 30 (Pinkster) juni 12 en 26 	juni 5 
juli 10 en 31 	 juli 3 en 24 
aug. 14 	 aug. 7 en 21 
sept. 4 en 25 	sept. 11 
okt. 16 	 okt. 2 en 23 
nov. 6 en 27 	 nov. 13 
dec. 18 	 dec. 4 en 25, 26 (Kerst) 

juni 19 
juli 17 
aug. 28 
sept. 18 
okt. 9 en 30 
nov. 20 
dec. 11 
jan. 1 1967 



Tandarts: 
H. K. Wielinga, Halbertsmaplein 9, tel. 420 
Spreekuren: maandag tot vrijdag 8,30-9,00 uur 

dinsdagsmorgens niet 
maandag en dinsdag 5,00-6,00 uur 
woensdag en vrijdag 1,00-2,00 uur 

Groene Kruis: 
Wijkgebouw, Prinses Wilhelminastraat 1, tel. 606 
Zuster Statema is thuis voor uitgifte van verpleegmateriaal: 
iedere dag van 17,30-18,00 uur 
Consultatie voor baby's: iedere dinsdag van 1,00-2,30 uur 

Gezinszorg: 
Leidster, mevr. F. RouwéBosch, Stationsweg 19, tel. 370 

Posterijen: 
Kantoor Halbertsmaplein 4, tel. 300 
Geopend maandag t/m vrijdag van: 
9,00-12,30; 2,00-3,30 en 5,30-6,30 uur 
Er is een telefooncel op de Gedempte Haven 

Bibliotheek: 
Openbare Bibliotheek, Parkstraat 3 (in de oude school), tel. 493 
Voor uitlening open: maandag 3,30-5,50 uur 

vrijdag 3,30-5,50 en 6,30-8,30 uur 

Kerken: 
Doopsgezinde Gemeente: 
Pastorie: Ds H. R. Keuning, Mr. P. J. Troelstrawei, tel. 330 
Gereformeerde Kerk: 
Pastorie: Ds Strikwerda, Stationsweg 5, tel. 617 
,,De Boei", Ver.gebouw van de Gereformeerde Kerk, tel. 762 
Nederlandse Hervormde Gemeente: 
Pastorie: Ds H. Groeneveld, Kerkstraat 6, tel. 331 
Nederlandse Hervormde Kapel: 
Voorganger-Evangelist: de heer De Vries, Wirdum (05105), tel. 495 

V.V.V.: 
Informaties bij S. de Jong, Prinses Beatrixweg 1, tel. 333 
Secretariaat: B. de Vries, Kievitstraat 38 

Plaatselijk Belang: 
Voorzitter: J. Tilma, Oostergoostraat 26 
Secretariaat: J. Holtrop, Roerdompstraat 

Onderwijs: 
Openbare scholen: 
Dr Eeltsje Halbertsma-kleutersschool 
Hoofd: mej. A. de Jong, Prinses Beatrixweg 1, tel. 333 
Hjerre Gjerrits lagere school 
Hoofd: de heer B. de Vries, Kievitatraat 38, tel. 787 
Master Wielsma lagere school 
Hoofd: de heer H. Tichelaar, Mr P. J. Troelstrawei 21, tel. 368 
ULO-school: 
Hoofd: de heer F. de Graaf, tel. 674 
Christelijk Nationale School 
Hoofd: de heer M. Hoekstra 

Rust- en Verzorgingshuis: 
,,Friesmahiem", Mr P. J. Troelstrawei 2, tel. 381 

Hotels: 
P. Eisma, Raadhuisstraat 9, tel. 306 
,,Oostergoo", Nieuwekade 1, tel. 309 en 354 
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Stemt no. 1 (G. Vledder) 
van lijst 1 (Partij van de Arbeid) 

Recreatie: 
,,Yn 'e Lijte", zomerhuisjes, kampeerterreinen, tel. 487 

Botenverhuur: 
J. H. Tasma, Oosterhoutstraat 33, tel. 520 
G. Vaartjes, zeilschool ,,Trije Hûs" 56, tel. 443 
A. E. Wester, tel. 335 
Zetzema, Meersweg, tel. 701 en 317 
Fa. Veenstra en Van der Made, ,,de Vrijheid", tel. 578 
S. Tempel, Meersweg, tel. 373 
F. de Jong, rondvaart, lste Oosterveldstraat 3b, tel. 623 

Vrachtdiensten: 
Peekema en Co., Jogchum Nieuwenhuisstraat, tel. 408 
Iedere dag naar Leeuwarden; dinsdags naar Sneek 
Tj. van der Meer, Nijdjipstrjitte 29, tel. 678 
Iedere dag naar Leeuwarden 

Taxi.. en Garagebedrijven: 
Wester, Molenstraat 17, tel. 561 
Palstra, Halbertsmaplein, tel. 302 
Stelwagen, Polle 96A, tel. 691 

Dorpshuis-Jeugdherberg: 
Gedempte Haven, tel. 528 
Herbergvader: De Weert 

Busdienst: 
Grouw—Station 
Vertrek steeds 10 minuten voor het vertrek van de treinen tot 
's avonds 21,25 uur (met uitzondering van 11,50 uur). 
Exploitant: W. van der Veen 
Tevens agentschap v. Gend en Loos 

Geart H. Vledder, 
(geb. 15.111926), de listoanfierder fan 
de PvdA is forline jier bineamd ta dL 
rekteur fan it Paedagogysk Adviesburo 
fan de Fryske Akademy to Ljouwert. 
Wie dêrfoar ûnderwizer en letter haed 
fan 'e iepenbiere skoalle to Grou (1950). 
Vledder docht mei yn ünderskate kom-
misjes fan de PvdA en ek yn oare for-
ienings al of net yn forbân mei it ûnder-
wijs (al hat bygelyks de fornijing dêr-
fan syn speciale bilangstelling). 
Eltsenien kin master Vledder. 
Wy leauwe dat wy oan dizze kandidaet 
in bêstenien hawwe en hoopje dat folie 
ynwenners fan (is gemeente dêr ek sa 
oer tinke en straks har stim ütbringe 
sille op Vledder, nû. 1 fan list 1. 
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Bartele Jentje Bouma, 
(geb. 12.1-1910). Bakker te Grouw. Nam 
in 1938 het bedrijf van z'n vader over. 
Heeft naast het verzetten van een be-
langrijke hoeveelheid werk nog altijd 
tijd kunnen vinden om iets extra's te 
doen. Voorzitter van de Stichting Sport-
centrum. Bestuurslid van de Friese Bak-
kersbond, de Friese Bakkersvakschool 
en de Regionale Bakkerij Commissie. 
Is de 5e candidaat van de Gemeente-
raadslijst der Partij van de Arbeid. 

Martha van Dijk-Oosterhoif, 
(geb. 28d0-1933). Van beroep Psychia-
trisch verpleegster. Nu gehuwd en moe-
der van twee kinderen. Door scholing 
en vroegere functie geïnteresseerd in so-
ciaal en maatschappelijk werk. Lid van 
de commissie van de woningbouwver. 
,,Mid Friesland" en secretaresse van de 
PvdA afdeling Grouw. 
Lidmate van de Ned. Herv. Kerk. 
Is de 8e candidaat van de Gemeente-
raadlijst der Partij van de Arbeid. 

EOORDAHTJLZIIM (Netnummer 05660) 

Artsen: 
T. E. Halbertsma, arts, Wirdum, tel. 05105-303 
Spreekuur: maandag, dinsdag, vrijdag van 9,00-10,00 uur 
ten huize van F. Reitsma 
Spreekuurbezoek aanvragen tussen 8,00-8,30 uur 
J. S. Hermanides, Arts, Irnsum, tel. 05660-231 
Spreekuur: dinsdag, donderdag en zaterdag van 8,00-9,00 uur 

Politie: 
Alarmnummer: tel. 05662-312 

Posterijen: 
Haven 3, tel. 400 
Geopend: maandag t/m vrijdag van 10,30-12,00; 14,00-15,00 en 

17,00-18,00 uur; zaterdags van 9,00-10,30 uur (alleen 
zegelverkoop). Afhalen post: 16,35-16,50 uur 
Telegraaf en telefoon geopend van 9,00-12,00 ;2,00-
3,00 en 17,00-18,00 uur. Zon- en feestdagen gesloten; 
zaterdags gesloten 
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Groene Kruis: 
Wijkzuster: zuster Haagsma, Haedstrjitte 52 
Wijkgebouw: Haedstrjitte 52, geopend dagelijks van 6,30-700 uur 
zaterdags en zondags gesloten 

Vrachtdiensten: 
Combinatie Roordahuizum-Wirdum, tel. 526 en 475 
Dagelijks naar Leeuwarden; dinsdags naar Sneek 

Garagebedrijf: 
Firma T. en J. Velstra, Trije Romers, tel. 529 en 562 

Bibliotheek: 
Trije Doarpenskoalle, Master Gorterstrjitte 9 
Geopend van 15,00-16,00 en 19,00-20,00 uur 

Scholen: 
Trije Doarpenskoalle 
Hoofd: D. J. van der Meer, tel. 527 
Lagere Landbouwschool 
Hoofd: R. Bakker, tel. 415; bij geen gehoor: 438 
Beukerskoalle 
Hoofd: D. Couperus.Mulder 

Jltske Spijkstra-Nijdam, 

(geb. 203-1917) is de 4de candidaat van 
de lijst der Partij van de Arbeid. 
Zij is gewestelijk bestuurslid van de 
PvdA en daarnaast secretaresse van de 
afdeling Roordahuizum dezer partij. Nam 
deel aan een 2-jarige landbouwhuishoud-
cursus en kaderbijeenkomsten over ge-
meentepolitiek. Is secretaresse van de 
Verbruikscoöperatie in haar dorp, voor-
zitster van de Vrouwenbond en lid van 
de oudercommissie der Openbare School. 

Gerben van Essen, 
33 jaar, de 9de candidaat op de lijst van 
de Partij van de Arbeid. 
Is leraar aan de Rijks Middelbare Land-
bouwschool te Leeuwarden en woont te 
Roordahuizum. Een man die de sport 
een warm hart toe draagt. Hij is voor-
zitter van de Gymnastiekvereniging 
,Stânfries", secretaris van de Stichting 
Sportbelangen en daarnaast secretaris-
penningmeester van de Turnkring Fries-
land rayon Grouw. 
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Brandweer: 
Alarmnummer: 410; bij geen gehoor: 414 
Brandmeester: J. LJntema, Aytawei 5, Roordahuizum 

Kerken: 
Nederlandse Hervormde Kerk 
Voorganger: vacant. 
Consulent: Ds R. K. de Jong, predikant te Goutum, tel. 05100-22060 

Plaatselijk Belang: 
Secretariaat: Mevr, NautaBeintema, Trije Romers 13, 
Roordahuizum, tel. 404 

Dierenartsen: 
K. G. Terpstra, Trije Romers, tel. 403 
J. M. Wiersma, Haedstrjltte, tel. 464 

Moatte frouljue harren mei polityk ynlitte of net? 

Ik leau, dat men it sa stelle moat: In frou en in mem heart yn it 
foarste plak yn har hûsh&lding. In mem, dy't altiten op 'e sweef is, 
makket tsjinoer har bern de slimste flater, dy't in mem meitsje kin. 
Mar in frou en in mem, dy't net fierder sjen kin as har eigen hûs-
hâldinkje, en dy't net mear fit 'e krante opstekt as hwat der yn it 
feuilleton en skûtelbank stiet, makket tsjinoer har bern ek in 
slimme flater. En as men dan mear fit de krante hellet en as men 
bisiket jin in oardiel to foarjmen oer hwat der sa yn 'e wrâld bart, 
dan docht men al oan polityk. Dan is de stap nel it lidmaetskip fan 
in polityke partij al net sa'n tige greate mear en ek dêrnei de stap 
nel it dielnimmen oan In bistjûr net. As men lykwicht fine kin tus-
ken hüshâlding en wurk foar de mienskip (hwat polityk yn feite Is). 
dan leau ik, dat it de plicht fan frouljue is, harren mei de polityk 
yn to litten. Ta heil fan har bern. 

Uitslag enquête 
Hieronder vindt U enige getallen en opmerkingen betreffende de enquête, 
door de P.v.d.A. onder de kiezers gehouden. 
We moeten vooropstellen, dat er een veel groter aantal formulieren is in-
gekomen, dan we hadden verwacht. We hoopten op 30%, het werd 60%. 
Dat maakt, dat de verwerking meer tijd vergt, dan we dachten. Ook het 
aantal opmerkingen, gemaakt onder vraag 6 was groot: de helft van de 
geldige formulieren was van één of meer opmerkingen voorzien. 
Sommigen hadden nog te weinig ruimte en vroegen een volgende keer 
een groter stuk papier. Anderen hadden zelf al iets bijgevoegd. 
Voor al dit serieuze werk onze dank! 
Maar wat is het gevolg? Ongeveer 2500 formulieren moesten worden 
verwerkt en van ongeveer 1000 moesten de opmerkingen worden gelezen, 
geselecteerd en opgeschreven. Het aantal verschillende wensen loopt in 
honderden. U begrijpt, dat het niet mogelijk is dit laatste nu al nauw. 
keurig uit te zoeken, tenminste als we ons aan onze belofte willen hou-
den: uitslag in mei. Welnu, dat willen we. 
Het is trouwens ook niet nodig ALLE opmerkingen te noemen. Ze wor- 
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den heus bestudeerd. Bovendien zijn er vraagstukken bij, die met onze 
Gemeente wel te maken hebben, maar die we als gemeentenaren niet 
samen kunnen oplossen. 
We willen allemaal heel graag vrede in Vietnam en de P.v.d.A. is met 
vele inzenders van mening, dat nog steeds de kleine man in het hoekje 
zit, waar de slagen vallen. Maar dat is landspolitiek en daar heeft de 
Gemeente GEEN INVLOED OP. Jammer, maar waar! 
Wèl zullen we als PvdA. natuurlijk bij hogere instanties aan de bel 
moeten trekken. Welnu, U hebt ons in die mening gesterkt. Verder be-
grijpt U ook, dat veel van wat gevraagd wordt geld kost. Alles met elkaar 
MILJOENEN dachten we zo. En dan moeten we eerlijk zijn en zeggen: 
Alle geuite wensen kunnen we niet uitvoeren. Zelfs niet, als eindelijk ,,Den 
Haag" er eens voor zorgt, dat de gemeenten er financieel wat beter voor 
komen te staan! 
Maar dat zullen de kiezers ook niet verwachten. 
Voor ons is duidelijk geworden, dat de bevolking van Idaarderadeel wel 
mee wil denken en zich serieus met de gemeentepolitiek wil bezighouden. 

EN NU DE UITSLAG. 

1. Uitgezet waren ruim 4000 formulieren. Het is helaas niet mogelijk 
gebleken alle kiesgerechtigden te bereiken. 

2. We kregen terug 2488 formulieren, dat is ongeveer 60%. 
3. Er waren 409 formulieren blanco of van onwaarde. Dat is 16%. 
4. Er deden mee: 

865 mannen, ouder dan dertig jaar; 
774 vrouwen, ouder dan dertig jaar; 
213 mannen, jonger dan dertig jaar; 
227 vrouwen, jonger dan dertig jaar. 
Het aantal jongeren bedroeg dus ruim 16% van het totaal. Dat klopt 
ongeveer, als men bedenkt, dat de mensen kunnen stemmen tussen 
hun 20e en 70e jaar, gedurende 50 jaren. Onze jongeren waren die 
tussen 20 en jaar jaar, ze besloegen dus 10 jaren. 
Men kan hier beslist niet stellen, dat de jongeren minder geïnteres- 
seerd waren dan de ouderen. 

5. Vraag 3,: Bent U van mening, dat er genoeg contact is tussen Ge-
meentebestuur en kiezers? 

ja 10% 	nee 54% 	geen mening 32% 	onwaarde 4% 
Hier is dus een duidelijk tekort. En het kost ook niet zo veel geld er 
wat aan te doen. Door samenwerking en goed samenspel kunnen we 
hier verbetering in brengen. DOEN DUS! 
Vraag 4: Bent U voor een mogelijke samenvoeging van plattelands-

gemeenten? 
ja 40% 	nee 34% 	geen mening 21% 	onwaarde 5% 
Hier ligt een grote scheiding tussen Grouw en de andere dorpen. In 
Grouw ruim 30% voor. In de andere dorpen ligt dit rond de 60%. 
Opmerkingen in Grouw gemaakt, als: ,,Wel in het algemeen, maar 
niet voor Idaarderadeel" en ,,Grouw moet hoofdplaats blijven", bewij-
zen, dat in onze gemeente de verbondenheid met het DORP veel ster-
ker wordt gevoeld, dan die met de GEMEENTE. Zie straks ook vraag 
6. In ieder geval levert deze uitslag een goede basis voor een gesprek, 
wanneer de kwestie binnen afzienbare tijd actueel wordt. 
Vraag 5: Grouw: Genoeg toeristen? 
ja 75% 	nee 11% 	geen mening 10% 	onwaarde 4% 
Deze uitslag spreekt voor zichzelf. ,,Grouw moet geen tweede Loos. 
drecht worden", was een nogal eens geplaatste opmerking. 
Vraag 5: Roordahulzum: Woningbouw bevorderen? 
ja 88% 	nee 3% 	geen mening 9% 	onwaarde 0% 
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Wel kwam bij de opmerkingen onder vraag 6, de belangstelling voor 
bejaardenwoningen sterk naar voren. 
Vraag 5: Wartena: Meer toeristen? 
ja 75% 	nee 8% 	geen mening 9% 	onwaarde 8% 
Een erg interessante uitslag. Spreiding van recreatie binnen onze Ge-
meente wordt dus duidelijk mogelijk geacht. 
Vraag 5: Warga: Aansluiten op aardgas? 
ja 76% 	nee 12 % 	geen mening 12% 	onwaarde 0% 
Geen commentaar, evenals bij: 
Vraag 6: Hierbij kunnen we allereerst opmerken, dat de mannen 

royaler met commentaar waren, dan de vrouwen. 
Zoals reeds gezegd, kunnen we niet volledig zijn. We bepalen ons tot 
een aantal door ,,zeer velen", of ,,velen" gemaakte opmerkingen. 

In ALLE dorpen gesteld: 
verbetering wegen (zéér veel) - verlichting - handhaven dorps- en 
landschapsschoon - onderhoud plantsoenen - groenstroken - begraaf-
plaatsen - verhoging subsidies aan sport en culturele verenigingen - 
speelgelegenheid voor kinderen - beter sneeuwruimen - meer in het 
openbaar treden van de meningen der raadsleden - wethouder voor de 
minderheid - meer voorlichting over het beleid. 
Grouw: 
zwembad (honderden) - meer geld voor eigen bevolking, minder voor 
toerisme - meer aanlegsteigers voor eigen bevolking - parkeerruim-
ten - meer amusement in de zomermaanden - aandacht voor probleem 
der jongeren (door henzelf gesteld) - bejaardenzorg - te hoge prijzen 
voor verbruiksgoederen (oorzaak toeristen?). 
Waga: 
meer voor de buitendorpen doen - sportveld - recreatie bevorderen 
nieuwe school - bejaardentehuis. 
Roord.ahuizum: 
riolering - krotopruiming - meer voor de buitendorpen doen - gas-
aanleg - bejaardenwoningen. 
Wartena: 
nieuwe school - gymnastieklokaal - jachthaven - meer recreatie 
meer voor de buitendorpen doen - nieuwe brug. 

CONCLUSIE. 
Er is in de Gemeenteraad de komende jaren veel werk te doen. 
Natuurlijk kunnen onmogelijk alle wensen vervuld worden. 
Maar, door ons samen in te spannen zullen we menig vraagstuk kunnen 
oplossen. Om te beginnen, zal er wellicht in het komende winterseizoen 
gelegenheid zijn, dorp voor dorp, alle in de enquête gestelde problemen 
eens samen te bespreken. 
In ieder geval kunt U ervan verzekerd zijn, dat de candidaten van de 
Partij van de Arbeid zullen proberen er uit te halen, wat er In zit! 

ZIJ WILLEN AANPAKKEN, GEEFT U ZE DE KANS!! 

Stemt no. 1 (G. Vledder) 
van lijst 1 (Partij van de Arbeid) 
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WARGA (Netnummer 05105) 

Arts: 
Dokter J. A. van Drooge, tel. 261 
Spreekuur 's morgens van 9,00-10,00 uur 
Donderdags en zaterdags niet 

Politie: 
Fricoweg 11, alarmnummer, tel. 250 (bij geen gehoor: 237) 

Brandweer: 
Alarmnummer, tel. 206 (bij geen gehoor: 251) 

Groene Kruis: 
Leeuwarderweg 5, te!. 567. 
Uitgifte van: 12,30-13,30 en volgens afspraak 
Tandarts: woensdagsmiddags van 1,30-3,30 uur 
Pedicure: 3e donderdag in de maand, nam. 
Zuigelingenbureau: le en 3e donderdag van de maand 
Kleuterbureau: volgens afspraak 

Dierenartsen: 
Wiersma en Terpstra, Roordahuizum, te!. 464 (bij geen gehoor: 403) 
Boodschappen voor Warga: Hotel Castelein 

Vraeht.. en Expeditiediensten: 
M. Bergstra; vertrek 's morgens 10,30 uur; 
dinsdagsmorgens naar Sneek 
S. Gercama; vertrek 's morgens 9,30 uur 
G. van der Wal, Leeuwarderweg 3, tel. 352; tevens CAF-vervoer 

Dorpshuis: 
Beheerder: J. Vriesinga, tel. 276 
Zondags gesloten (eventueel wèl ijs verkrijgbaar) 

Hotel: 
,.'s Lands Welvaren", H. Castelein, tel, 251 

Postkantoor: 
Kerkbuurt 35, tel. 200 
Geopend: 10,30-12,30; 2,00-3,00 en 5,30-6,30 uur 

Scholen: 
Ds Nieuwoldechool (openbare lagere school) 
Hoofd: S. van der Vlugt, Nieuweweg 56, tel. 269 
Rooms-Katholieke school St. Martinus, Kerkbuurt 28, tel. 249 
Hoofd: Eerwaarde zuster Averius 

Garage- en Taxibedrijf: 
Jelle Talsma, Leeuwarderweg 52, tel. 203; Simca-dealer 
Garage Slot, Nieuwe Leeuwarderweg 1, tel. 512; autoverhuur 

Watersport: 
Gebr. van der Werff, Jachtwerf en Botenverhuur, 
Nieuwehoek 17, tel. 202 

Kerken: 
Nederlandse Hervormde Kerk 
Voorganger: Ds Mulder, Kerkbuurt 2, te!. 270 
Doopsgezinde Kerk 
Kerkbuurt 12 
Rooms-Katholieke Kerk 
Pastoor: Hendriks, Kerkbuurt 22, tel. 285 

Banken: 
Coöperatieve Raiffeisenbank, Leeuwarderweg 30, tel. 480 
Geöpend: 9,00-12,00 uur; vrijdagsmiddags 3,00-6,00 uur; 
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Sipke de Boer, 

(geb. 9-1.1925) uit Warga is de 3de can-
didaat op de lijst van de Partij van de 
Arbeid. 
Beroep: expeditiechef van de Centrale 
Melk Inrichting Frico te Warga. Volgde 
gedurende 4 jaar de Centrale Kader-
school van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen. Is voorzitter van de 
afdeling Warga van de PvdA en reeds 
een aantal jaren gemeenteraadslid voor 
deze partij in de raad van Idaarderadeel. 

Hedzer Bakker, 

(geb, 8-4-1920) uit Warga is de 6de can-
didaat op de lijst van de Partij van de 
Arbeid. 
Van beroep melkventer in dienst van de 
Frico. Was na de bevrijding lid van 
,,Nieuwe Koers" en daarna lid van de 
PvdA. !s voorzitter van de Kaatsvereni-
ging ,,'t Oosten" en bestuurslid van de 
VARA. Daarnaast vervult hij de functie 
van ouderling in de Ned. Herv. Kerk. 

donderdagsavonds 7,00-9,00 uur 
Coöperatieve Zuivelbank (p/a Us Doarpshûs) 
Zitting: dinsdags en donderdags van 2,00-4,00 uur 

Plaatselijk Belang: 
Secretariaat: J. Jansma, Nieuwe Leeuwarderweg 15, tel. 277 

Diversen: 
Redactie: Havensbank, tel. 269 of 277 
Friese Coöperatieve Zuivel Export Vereniging, 
centrale melkinrichting ,,Frico", tel. 221; 
Directeur: S. Wielinga 

WARTENA (Netnummer 05105) 

Politie: 
P. Witvoet, Schoolstraat 7, tel. 237 
Bij geen gehoor: tel. 05662-312 
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Brandweer: 
G. Bijlstra, Oosterburen 2, tel. 263 
(Bij geen gehoor): S. Hempenius, Nije Reed 8, tel. 540 

Artsen: 
Dokter J. A. van Drooge, Warga, tel. 261 
Spreekuren: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag vanaf 9,00 uur 
Bestelhuis te Wartena: H. Langhuis, Hoofdstraat, tel. 236 
op maandag, woensdag en vrijdag 
Dokter E. J. Heeringa, Buorren 22, Garijp, tel. 05117-264 
Bestelhuis: St. Lap, Hoofdstraat, tel. 215 
Dokter W. S. Bergsma. Lageweg 54, Bergum, tel. 05116-1424 
Spreekuur: 8,30-9,30 uur; zaterdags niet 
Bestelhuis: P. Beeksma, tel. 210 

Groene Kruis: 
Wijkzuster: Leeuwarderweg 5, tel. 567 
Zuigelingenbureau: Konsistorie Ned. Hervormde Kerk op le en 3e 
woensdag in de maand in Wartena 

Postkantoor: 
P. Beeksma, Tsjerkepaed, tel. 210 
Geopend: 10,30-13,30 en 16,30-17,30; zaterdags niet 

Vrachtdienst: 
Wed. Boekema, Hoofdstraat, tel. 348 
Maandag, woensdag en vrijdag naar Leeuwarden 

Dierenartsen: 
J. M. Wiersma, no. 53, Roordahuizum, tel. 05660-464 
(Bij geen gehoor): tel. 05660-403 
Bestelhuis: H. Castelein, Warga, tel. 251 
H. Oosterhof, G. W. Mavislaan 54, tel. 05116-1505 

Bibliotheek: 
Boekenbus, maandag van 16,15-17,30 uur bij Café Heidstra 

Onderwijs: 
Openbare School (Bouke Albertschool) 
Hoofd: IJ. Kalsbeek, Hoofdstraat 2, tel. 531 
School met de Bijbel 
Hoofd: C. Hoekstra, Rondweg 18, tel. 523 

Taxibedrijf: 
D. Boekema, Hoofdstraat, tel. 546. Tevens garagebedrijf 

Hotel-Café: 
Tj. Heidstra, Hoofdstraat, tel. 253 
H. Langhout, Hoofdstraat, tel. 236 

Kerken: 
Nederlandse Hervormde Kerk 
Voorganger: Ds Dijkstra, Hoofdstraat, tel. 427 
Gereformeerde Kerk 
Voorganger: Ds Huismans, Hoofdstraat, tel. 564 

Vereniging voor Dorpsbelang: 
Secretariaat: S. Popma, Schoolstraat 9 

Watersport: 
Verhuur kleine boten: 
H. Langhout, tel. 236 	Tj. Heidstra, tel. 253 
S. Hiemstra, tel. 402 	J. de Jong, tel. 580 
Verhuur grote motorboten: 
H. Visser, tel. 408 
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Winterberging: 
Jachtwerf T. de Jong, tel. 278 
W. Hiemstra, tel. 532 

Rinze W. Wartena, 
(geb. 30.6.1908), sedert 1960 Wethouder 
voor de PvdA in onze Gemeente, is van 
beroep veehouder te Wartena. Maakt 
reeds 26 jaar deel uit van de Gemeente-
raad. Is bestuurslid van een aantal 
plaatselijke verenigingen en gedurende 
vele jaren diaken van de Nederlandse 
Hervormde Kerk te Wartena. Heeft ook 
zitting in het bestuur van de Bouwver-
eniging ,,Mid Friesland". 
Is de 2de candidaat van de lijst der 
Partij van de Arbeid. 

   

Pieter Jelle's de Visser, 
Laagland 4 o. Wartena, (geb. 78.i922) 
is de 7de candidaat op de lijst der Partij 
van de Arbeid. 
Van beroep veehouder (fokker), kwam 
de verantwoording voor het bedrijf reeds 
spoedig op z'n schouders te liggen door 
de arrestatie van z'n vader door de 
Duitsers. Neemt in z'n dorp actief deel 
aan het verenigingsleven. Is nu o.m. 
voorzitter van de Friese Mij. Idaardera. 
deelOost; bestuurslid van de afdeling 
der PvdA, bestuurslid van het water-
schap de Leechlânswei, idem van de 
Boerenhulp Wirdum e.a. en de CAF 
afdeling Wartena. 
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Partij van de Arbeid (Lijst 1) 
Candidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 

o G. Vledder, Grouw 

0 R. Wartena, Wartena 

0 S. de Boer, Warga 

0 J. Spijkstra-Nijdam, Roordahuizum 

B. J. Bouma, Grouw 

H. Bakker, Warga 

J J. de Visser, Wartena 

0 M. van Dijk-Oosterhof, Grouw 

0 G. van Essen, Roordahuizum 

0 K. Schermer, Grouw 

O G. Dijkstra, Warga 

0 G. de Vries, Wartena 

0 H. van der Zee, Grouw 

0 A. van Dijk, Wartena 

0 P. de Boer, Warga 

0 Joh. Toisma, Grouw 

0 G. Jonker, Grouw 

Maak slechts één hokje rood, dan stemt u goed. 



gemeente Idaarderadeel 

Een gemeente die goed kan meekomen, 

doch zichzelf wil blijven. 

Waar het prettig werken en wonen is. 


