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2 Kommune Warten 

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 dat anoniem wordt aangeleverd wordt niet geplaatst. Kwetsende en/of 

discriminerende uitlatingen worden niet geplaatst. 
– De redactie behoudt zich het recht om kopij te corrigeren, en om eventueel 

lettertype/grootte aan te passen, en om taalgebruik aan te passen. 
– Kopij en reacties op geplaatste artikelen kunnen alleen schriftelijk ingediend worden op 

het redactieadres, liefst via het e-mail adres, in lettertype Arial 11. 
– U kunt uw advertentie maandelijks aanpassen, graag doorgeven vóór de eerste van de 

maand bij betreffende contactpersoon. 
– Abonnement: een ieder die buiten het dorp woont en graag betrokken wil blijven bij het 

dorp kan een abonnement (€ 22,50) aanvragen bij de penningmeester. 
– U ontvangt de Kommune kosteloos. Dit kan o.a. dankzij onze vele donateurs. Wilt u ook 

voor 10 euro per jaar (meer of minder mag ook!) donateur van de Kommune worden? 
Meld u dan aan via kommunewarten@hotmail.com of maak een bedrag over op 
onderstaand bankrekeningnummer. 

 

COLOFON 
 
Redactie: 
Redactieadres en e-mail adres:  
Nynke Verduyn, Aldhiem 8, 9003 MD Warten (tel.: 058 7850099) 
Of Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254) en 
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij, Sylvie Montulet 
 
Bestuur: 
Joke Peenstra, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 50e jaargang, nummer 4 
 
Postrekening: Postbank IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant 

Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 13 mei 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 juni   
19 augustus 
 

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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Dorpsagenda 
 

4 9:00 Schoonmaak museum Warten 
8 20:00 Jaarvergadering Toanielselskip. Spartakantine 
10 17:00 Lijstlopen door WartenActief 
11 9:00 Schoonmaak museum Warten 
11 10:00 Lijstlopen door WartenActief 
12 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
12 10:00 Onderhoud botenvloot, de Kruiswaters 
12  Moederdag 
13 t/m 17  Avondvierdaagse  
15 18:00 Ophalen oud papier 
15 9:30 Breicafé, gereformeerde Kerk 
19 15:00 Kwartetzeilen voor de jeugd, vanaf groep 6, de Kruiswaters 
22  Bezorging informatiemap, Dorpsbelangen 
24 18:00 Skipkesile, de Buorkerij 
25 19:00 Viswedstrijd, Nijpaed 
25 14:00 Praamtocht, Op syk nei Sytze en Maaike 
26 14:00 Praamtocht, Op syk nei Sytze en Maaike 
26 15:00 Kwartetzeilen voor de jeugd, vanaf groep 6, de Kruiswaters 
26 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
 

 

Roekenijs 

 
Ingevlogen: Rianne de Jong en Stefan Moezelaar op Schoolstraat 13 
 
Verhuisd: Christina, Fabienne, Demi en Mike van Hoofdstraat 18b naar 

Hoofdstraat 59 
 
Uitgevlogen: Aaltje Bijlsma en zoon Levi vanaf de Bleek 19 naar Zwagerbosch 
 
 
 
 
Vaartijden van Zonnepont ‘de Oerhaal’:    
 
Van 19 april t/m 29 september, dagelijks. 
Vaartijden 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. 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/a/agenda/animaatjes-agenda-94811.gif&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/agenda/&docid=pyDAtTWkBVNWYM&tbnid=XvHK5DcvHgq8MM:&w=331&h=364&ei=gXSkUoK_HeGO0AWqoYDICA&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Ingezonden 

 

Wij willen u allen onze grote dank betuigen voor het vele medeleven dat wij hebben 
ontvangen bij het overlijden van Nanne. 
Het heeft ons zo goed gedaan dat zo velen met ons hebben meegeleefd. 
 
Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen nogmaals onze dank. 
 
Geertje de Jong,  Stiens 
 

     .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Groen en blauw ergeren…….. 
zit er een verhaal achter? 
 
Tijdens onze wandeltochten zien we steeds vaker dat er gigantisch veel rotzooi in de bermen 
rondom Warten terecht komt. Daar ergeren we ons groen en blauw aan. Maar je kunt er ook 
wat aan doen, dacht ik: OPRUIMEN! 
Op mijn eerste loopje van de Midsbuorren naar de Hoofdstraat heb ik, met de grijpstok van 
Greetje Koopmans, een vuilniszak gepakt en ben aan de slag gegaan. 
 
Naast veel te veel plasticafval heb ik binnen een uur o.a. blikjes en flessen van diverse 
frisdranken en bier, stimorolverpakkingen, mentosverpakking, shagzakjes, sigarettendoosjes 
enz. in de vuilniszak gedeponeerd. En wel zoveel dat ik de zak bijna niet meer kon tillen toen 
ik op Hoofdstraat 34 arriveerde. 
Opmerkelijke vangst: twee herenonderbroeken (gezien het formaat heb ik die conclusie 
getrokken). En dan ga ik nadenken…….  
Hoe komen die onderbroeken daar in de berm? 
Hoe kun je op die plek een onderbroek verliezen? Wat is er gebeurd? 
Hadden de heren in de broek gescheten? Was er een dame in de auto zo hitsig dat ze hem 
de broek van de kont heeft gescheurd en deze uit het raam heeft geslingerd? …………… 
 
Dan wordt opruimen een bezigheid waar je ook nog mooie verhalen bij kunt verzinnen. Ik 
hoop dat er nog meer Wartensters (ik weet in ieder geval van Huub en Greetje) met ons de 
omgeving zo nu en dan ff opruimen. Kom je wat tegen waar waarschijnlijk een mooi verhaal 
achter kan zitten, meldt dit en dan kunnen we in de Kommune met een vervolgserie 
“gevonden voorwerpen” maandelijks aandacht schenken aan de opruimactiviteiten.  
Maar nog liever komen we helemaal geen troep tegen natuurlijk, want het is toch logisch dat 
je je eigen troep opruimt / meeneemt toch??????????                    

         Gerard 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Bloemetjesactie 2019 

Woensdag 10 april zijn we weer door Warten geweest met bloemetjes. Voor ons een groot 
succes want alles was op. Helaas hebben we hierdoor niet iedereen blij kunnen maken met 
bloemen.  

Hiervoor onze excuses! We proberen elk jaar om de juiste aantallen te bestellen maar dit 
jaar is dit niet gelukt.  

Voor volgend jaar proberen we weer genoeg te bestellen en een andere indeling van de 
routes zodat we meerdere buurten tegelijk kunnen bedienen waardoor we hopen dat we 
geen mensen meer hoeven te teleurstellen.  

Groet, Jeugdsoos De Roekeflecht 
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Collecte  

ReumaNederland haalt € 426,-- op in Warten! 

 

 

ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en inwoners van Warten voor hun 
grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 18 tot en met 
23 maart 2019 hebben zij met elkaar in totaal 426 euro opgehaald.   

 

Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma 
kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het 
leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren. 

 

Meest voorkomende chronische ziekte    

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en 
pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, 
reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de 
kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde 
(69%) van reumapatiënten wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, 
vermoeidheid of verminderde mobiliteit.   
 

Steun van iedere Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de wereld uit te helpen. Naast het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, 
ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met 
reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma 
vandaag. Steunt u ons?  

Bankrekeningnr: NL02RABO0357674812, Amsterdam. www.reumanederland.nl 

 

Alle collectanten (8 dames dit jaar) en natuurlijk ook de gulle gevers hierbij hartelijk bedankt 
namens ReumaNederland. 

 

Pieter Reitsma, coördinator collecte ReumaNederland, locatie Warten. 

Hoofdstraat 19, Mob 06 - 53 52 96 10. 

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

 
 
 
Mededeling Puzzelknobbeltocht 
 
Noteer je al vast in je agenda dat er op 22 juni a.s. de jaarlijkse puzzelknobbeltocht is van Ijs- 
en zeilvereniging de Kruiswaters. De laatste jaren zien we dat er maar een handvol 
bootbezitters de moeite neemt om deze gezellige middag mee te maken. Wat zou het fijn 
zijn, ook voor ons als tocht uitzetters, dat jij ook weer eens meevaart. Het belooft een 
bijzondere tocht te worden met verrassende elementen. Ook na afloop willen we een 
speciaal tintje geven aan de prijsuitreiking. In de volgende Kommune komen we hier bij jullie 
op terug. 
          Gerard en Berber 
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Kerkdiensten 

PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 
 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 

 

5 mei   
12 mei  
19 mei  

26 mei  
 

 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

Warstiens  
Warten 
Warstiens  
Warten 

da. A. Buizer 
dhr.T de Jong 
H.A.da. A. Buizer 
da. J van Doorn 

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

 
 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 
 
Zondag 
 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Donderdag 

5 mei 

  
12 mei   
19 mei   
26 mei   
30 mei  

10.00 uur 

 

9.30 uur 

9.30 uur 
9.30 uur 
9.30 uur 

Gospel Rising Hope uit Burgum met een 

themadienst. 

Ds.   R.A. de Jong 
Ds.   B. Riepma 
Dhr. W. Fijnvandraat 
Ds.   A. Bouman 

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

 
 
KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN 
 
 
wo. 1 mei 19.30 Rozenkransgebed liturgiegroep  
di. 7 mei 19.00 Euch. P. Stiekema  
wo. 8 mei 19.30 Rozenkransgebed liturgiegroep  
zo. 12 mei 09.30 Euch. P. Stiekema 4e zondag van Pasen 
di. 14 mei 19.00 Euch. P. Stiekema  
wo. 15 mei 19.30 Rozenkransgebed liturgiegroep  
di. 21 mei 19.00 Euch. P. Stiekema  
wo. 22 mei 19.30 Rozenkransgebed liturgiegroep  
zo. 26 mei 09.30 Wo.Co G. Kamsma 6e zondag van Pasen 
di. 28 mei 19.00 Euch. P. Stiekema  
wo. 29 mei 19.30 Rozenkransgebed liturgiegroep  
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                            Tsjerkepaad 2019, vrijwilligers gezocht! 

Ieder jaar is er in de zomermaanden “Tsjerkepaad”. Verschillende kerken in 
Fryslân zijn dan gedurende de maanden juni t/m september op zaterdagmiddag open voor 
bezichtiging.                    

Vorig jaar hebben we als Hervormde Gemeente Wartengahe voor het eerst meegedaan met 
onze prachtige kerkgebouwen in Warten en Warstiens.  Een groot succes, diverse 
bezoekers hebben we mogen verwelkomen in onze beide kerken. Met de hulp van diverse 
vrijwilligers  hebben we dit kunnen organiseren.                                                                                                                        
Vandaar dat we ook dit jaar weer hopen op de medewerking van diverse vrijwilligers uit onze 
drie dorpen om één of meer dagdelen als gastheer of gastvrouw op te treden in één van de 
beide kerken. Want ook al bent u misschien lid van een andere kerk of niet kerkelijk 
betrokken, de kerkgebouwen zijn toch ook min of meer bezit van onze 
dorpsgemeenschappen.  

Dus vrijwilligers, lijkt ook u dit wat, meld u 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. 

Vrijwilligers kunnen zich melden bij Piet van der Velde of Janneke de Ruiter. 

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wartengahe 

Piet van der Velde (tel. 058-2552874, mail pietengrietjevandervelde@gmail.com)    

Janneke de Ruiter (tel. 058-8435549, mail pw@deruiteragro.com) 

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

 
 

Grote belangstelling bij feestelijke heropening van het Skûthûs 
 
 
Bewoners van Warten werden welkom geheten met 
een lekker hapje en drankje in een swingende muzikale 
omlijsting. Het Skûthûs is nu een leer/werkbedrijf dat 
samenwerkt met cook & coach en de Friese Poort 
Sneek. 
  

mailto:pietengrietjevandervelde@gmail.com
mailto:pw@deruiteragro.com


 

10 Kommune Warten 

  



 

Kommune – Mei 2019 11 

Ofskie gymmestykgroep 
 
De earste moandei fan juny 2019 sil it de lêste kear wêze dat de froulju fan de 
gimmestykgroep by elkoar komme. 
 
Yn 1983 waard de groep oprjochte, Grytsje wie doedestiids de lesjouster. Fan de earste 26 
froulju binne der noch hieltyd fjouwer oant no ta lid bleaun. 
Yn 1988 waard Iteke de gymjuf. Alle wiken, de moandeitemoarns, fersoarge hja de tige 
ôfwikseljende gimmestyklessen. Mar boppedat wie hja ek in ynspirearjend foarbyld. Alle 
oefeningen die hja mei en ûnderwilens hâlde hja de útfiering fan ‘e opdrachten goed yn ‘e 
gaten. Mei ekstra ynstruksjes wie it foar elkenien mooglik om oan alle ûnderdielen meidwaan 
te kinnen. En dan te witten dat de âldste fan de groep 79 en de jongste 59 jier is! 
 
De lestiden folgen it skema fan de skoalfakânsjes. It gimmestyklokaal fan de skoalle waard 
foar de moandeitemoarn hierd fan de gemeente Boarnsterhim en sûnt in pear jier fan de 
gemeente Ljouwert. Fanôf it begjin wie Liesbeth de ponghâldster en kontaktpersoan nei de 
gemeente foar it hieren fan it lokaal. 
 

Yn ‘e rin fan de jierren binne guon leden foartgien en binne der nije bykommen. Geregeldwei 
skreau Liesbeth in entûsjastmearjend stikje yn de Kommune om nije leden te winnen. De 
tarin hat lykwols nea grut west. It wie tradysje wurden om foar de simmerfakânsje it jier ôf te 
sluten mei Jeu de Boules op it fjildsje dat dêrfoar ornearre wie. Mei in soad wille en 
tige fanatyk wiene wy dwaande mei it spultsje. 
 

It nije seizoen, begjin septimber, setten wy útein mei in fytstocht. Yn ‘e neiste omkriten is der 
in protte te sjen, dat wy hawwe moaie oantinkens oan û.o. pontjestochten! 
 

Iteke hat it beslút naam om mei ‘pensjoen’ te gean. Dêr komt noch by dat de ‘úttinning’ fan 
ús doarp te fernimmen is by ús gymgroep, alwer binne der leden dy’t opsizze. 
 

Liesbeth stoppet ek, hja hat har lêste jierrekken opmakke en kontrolearje litten. Op ús 
jiergearkomste yn jannewaris j.l. binne de finânsjes en mooglikheden foar de takomst 
besprutsen. Hoe spitich ek, it beslút is definityf fallen: nei 36 jier stoppet de frouljus 
gimmestykgroep ek foar ús, de lêste tolve. 
 

Liesbeth, Sike, Geke v.W, Geke E, Iteke, Jacqueline, Anneke, Thecla, Maja, 
Janneke, Geartsje, Marjan. 
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Rabarbertoernooi 
 
Het was aangekondigd als het eerste lenteweekend van het jaar, maar zaterdag 6 april 
voelde het toch behoorlijk fris aan met slechts 8°C op de thermometer. Bij aankomst was de 
baan al feestelijk versierd met Friese en Wartenster vlaggen. Zestien sportievelingen 
inclusief de vaste schare supporters meldden zich in de tent om het jeu de boulesjaar af te 
trappen met het traditionele rabarbertoernooi. Met dit aantal kon mooi op 2 banen tegelijk 
worden gespeeld met duo’s tegen elkaar. 
 
In het begin waren de verschillen afgetekend: sommigen moesten er na de winterstop 
blijkbaar weer even inkomen, terwijl anderen als vanouds de draad oppakten. 
 
Om half 1 was het tijd voor de grote pannen heerlijke tomaten- en groentesoep, gemaakt 
door Franke Terpstra. Tijdens de lunch moest Marten Sytema de wedstrijd helaas staken, 
maar Klasina Koopmans was gelukkig direct beschikbaar om zijn plek op te vullen. 
 
‘s Middags werden de poulewedstrijden afgemaakt en kon de finale gespeeld worden tussen 
enerzijds Franke Terpstra en Marijke Tjaberings en anderzijds Greetje Koopmans en Linda 
van der Eijck. Franke en Marijke namen al snel de leiding met enkele punten, maar Greetje 
en Linda bleven in de achtervolging. Het lukte ze echter niet meer om de aansluiting te  
vinden waardoor Franke en Marijke er met een 13-9 eindstand met de overwinning vandoor 
gingen. 
 
In de tent werd onder het genot van een hapje en een drankje de prijsuitreiking gedaan die 
bij dit rabarbertoernooi altijd uit groente of fruitprijzen bestaat. De eerst prijs bestond uit een 
krop ijsbergsla, de tweede prijs uit stronken witlof en de derde prijs, gewonnen door Meindert 
Kingma en Huub Liesker, uit spruitjes. En daarmee was de kop voor het nieuwe boulesjaar 
er al weer van af! 
 
De jeu de boulesclub 
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Bezoek aan de WAS  
 
Op vrijdag 22 februari heb ik namens bestuur en redactie van de 
Kommune een bezoek gebracht aan de WAS. Doel was om te  ”hifkjen”  hoe de  leden van 
de WAS dachten over de Kommune en o.a. over het eventueel digitaal gaan hiervan. In de 
Kommune van april heeft Wip Sytema hierover een mooi stukje geschreven.  
Het was fijn om te horen dat iedereen de Kommune trouw leest. En dat de Kommune ook 
wordt gebruikt om na te kijken wanneer er iets te gebeuren is (agenda), of om te kijken hoe 
het ook weer zit met bijvoorbeeld de openingstijden van het gemeentehuis (informatie 
achterin). 
Maar de reactie op eventueel digitaal gaan was overduidelijk: De leden van de WAS zijn nog 
niet klaar voor het digitale gebeuren. Voorlopig is dit ook nog niet aan de orde, dus laat 
iedereen gerustgesteld zijn. 
 
Tijdens dit bezoek kwamen er nog een aantal vragen en opmerkingen naar voren. Deze zijn 
besproken in de Kommunevergadering van 10 april. 
Eén vraag was: Waarom nodigen jullie nieuwe bewoners niet uit om iets in de Kommune te 
schrijven. Antwoord op deze vraag: Wij proberen om bij alle nieuwe bewoners  een brief in 
de bus te doen met daarin de vraag of ze gegevens voor de Kommune willen aanleveren. 
 
Een vraag van onze kant over de  inhoud van de Kommune leverde een aantal reacties op.  
Naar aanleiding hiervan hebben we het volgende besloten: 

 Kopij mag ook geschreven aangeleverd worden voor diegenen die moeite hebben 
met het typen van stukjes. 

 Als iemand een mooi verhaal heeft, maar dit zelf niet goed kan opschrijven, kan de 
redactie gevraagd worden om het verhaal op papier te zetten. 

 Er komt een extra inleveradres voor kopij in het midden van het dorp. 
De adressen en telefoonnummers staan in de colofon voorin het blad. 
 
Er was ook nog een vraag t.a.v. de puzzel. Deze wordt besproken met Arnold Bouwmeester, 
de maker van de puzzel. 
 
Verder heb ik uitgelegd dat wij als redactie afhankelijk zijn van stukjes die worden 
aangeleverd door de bevolking van Warten. Wij zijn geen nieuwsgaarders. Het was dan ook 
fijn om te horen dat  de leden van de WAS bereid zijn om stukjes aan te leveren. Ook 
hebben wij inmiddels een aantal bewoners gevonden die bereid zijn zo nu en dan een 
bijdrage te leveren. 
 
Wij gaan met plezier door met de Kommune en proberen hierbij om de Kommune mee te 
laten groeien met de veranderende tijden. Voor hen die al digitaal willen gaan: De kommune 
is ook te lezen op de website www.warten.nl. 
 
Ik wil de WAS bedanken voor de gastvrije ontvangst en de positieve bijdrage. 
 
Marjan van der Leij 
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Tennispraat 
     
Beste Wartensters, 
 
De eerste tossavond is al weer geweest. De eerste                                       
competitiewedstrijden zitten er op. Kortom er valt weer                                                     
wat te beleven bij It Molkhúske aan de Rounwei. 
Op vrijdag 5 april hebben de groepen 5/6 en 7/8 van de basisschool onder leiding van 
Menno, Frans, Fokje en Nynke hun eerste ervaringen dit jaar met tennis gemaakt. Lekker 
fanatiek hebben beide groepen drie kwartier kunnen genieten van de eerste beginselen van 
het tennisspel. Na afloop waren er alleen maar tevreden gezichten. En dat heeft opgeleverd 
dat er 10 jeugdigen zich hebben opgegeven voor de tennislessen.  

 
Daarnaast is er belangstelling van een groep van 10 kinderen uit groep 3 en 4, die ook 
kennis willen maken met de beginselen van de tennissport. We kunnen dit jaar op 
maandagmiddag dus twee groepen verwelkomen die onder de bezielende leiding van Arnold 
aan de slag zullen gaan. Bij de junioren en senioren kunnen we dit jaar maar liefst 20 lessers 
verwelkomen. Onder leiding van Niels zullen deze leden op dinsdagavonden aan de slag 
gaan. Mocht je vrijdag hebben gemist of durfde je het, vanwege de winterse 
weersomstandigheden, niet aan op deze dag; je bent uiteraard van harte welkom.                                                
 
Baancommissaris Easge heeft er met zijn vrijwillige assistenten voor gezorgd dat door eigen 
werkzaamheden en nieuwe technieken de baan er dit jaar nog beter voor ligt dan de laatste 
jaren.  
Nieuw bestuurslid: Nynke Verduyn is als jeugdcoördinator aangeschoven bij het bestuur. We 
zijn hier onwijs blij mee en wensen Nynke een fijne tijd toe binnen het bestuur.  
   
KOM TENNISSEN bij T.V. WARTEN. 

We zien jou graag aan de Rounwei bij It Molkhúske!  
Oant sjen.  Bestuur T.V. Warten 
Fokje Bouwmeester, Nynke Verduyn, Easge Popma, Jan Koopmans en Gerard 
Bouwmeester 
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Dorpsbelangen Warten 
 

 

De doelstelling van dorpsbelangen Warten is het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp 

en het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp naar gemeente en provincie.  

Dorpsbelangen neemt naar twee kanten een centrale plaats in: naar de inwoners van Warten 

en naar de gemeente Leeuwarden 

Lidmaatschap: Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid 
worden. De contributie is 7 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het 
bestuur. Bij Dorpsbelang gaat men er van uit dat alle Wartensters  lid zijn van de 
dorpsvereniging. Als u nog geen lid bent maar graag lid wil worden kunt u een mailen naar 
dbwarten@gmail.com of bellen naar 06-10087155.  

Vergaderingen:                                                                                                                   

Eens per jaar is er begin maart een algemene ledenvergadering. In de maandelijkse 

bestuursvergaderingen worden alle zaken die Warten aangaan besproken. Deze 

vergaderingen vinden plaats in de 1e volle week van de maand buiten de vakantieperioden. 

U kunt altijd met vragen of suggesties bij de bestuursleden terecht. 

Bestuur:                                                                                                                                             

 Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24 Warten 

 ludwina.castelein@gmail.com, tel:06-23197167  

 Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73 Warten 

lieuwe.kuppens@gmail.com, tel:06-36188912 

 Secretariaat; Tini Schippers, Hoofdstraat 79 Warten 

dbwarten@gmail.com,  tel:06-10087155 

- Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61 Warten  

hjwedelange@hotmail.com, tel: 06-27056662 

- Lid; Jacob Nauta, Midsbuorren 7 Warten 

info@dewartenster.nl, tel: 06-21455832 

- Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1 Warten  

jkoopmans@buiteveld.nl tel: 06-51368886 

- Lid; Martine Groenendal, Midsbuorren  Warten  

- martinegroenendal@hotmail.com, tel: 06-42625540 

 

Op dit moment actueel: 

De stroomvoorziening op Stoombootshaed is in maart gerealiseerd.  

Op 22 mei brengen wij onze informatiemap met flyers van de verenigingen eenmalig huis 

aan huis langs. Bent u nog geen lid van Dorpsbelangen dan kunt u deze avond ook lid 

worden. Daarna brengen wij de informatiemap alleen bij nieuwe inwoners.  

Wij houden ons bezig met de bebording, herinrichting, infrastructuur, mogelijkheden 

woningbouw, bedrijvigheid, website voor Warten, parkeerproblemen, Warten yn ’t grien, 

verlichting van de NH Kerk aan de buitenkant.    

 

Wartenster of Dorps- vlaggen. 

Als u een Wartenster vlag wilt aanschaffen kunt u dit doen bij Lieuwe Kuppens. Er zijn drie 

verschillende formaten. Een vlag voor aan vlaggenhouder naast de deur kost 25 euro, een 

vlag voor een vlaggenmast 6 meter kost 40 euro en voor de vlaggenmast van 8 meter zijn de 

kosten voor de vlag 60 euro.   

  

mailto:dbwarten@gmail.com
mailto:ludwina.castelein@gmail.com
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
tel:06-10087155
mailto:hjwedelange@hotmail.com
mailto:info@dewartenster.nl
mailto:jkoopmans@buiteveld.nl
mailto:martinegroenendal@hotmail.com
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Onderstaand bericht heeft Dorpsbelangen onlangs ontvangen van de Gemeente 
Leeuwarden, betreffende de bediening van de brug.  
 

 
Wij Werken Aan een gastvrije vaarroute 
 
Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden werken sinds 2015 samen aan het op afstand 
bedienbaar maken van diverse bruggen in de gemeente Leeuwarden. Hiermee  zorgen we 
voor een gastvrij vaarroutenetwerk. Én maken we de dorpen en de stad aantrekkelijker om 
via het water te bezoeken. De komende jaren worden in de provincie 40 bruggen aangepakt 
om centraal op afstandsbediening te zetten, waarvan 11 van de gemeente Leeuwarden.  
 
De brugwachter bedient de bruggen dan niet meer op locatie, maar op afstand vanuit de 
provinciale bediencentrale voor bruggen, het Swettehûs in Leeuwarden. Daarmee worden 
ook de pauzes in de bedieningstijden afgeschaft. Het klompgeld was in de afgelopen jaren al 
afgeschaft. Een deel van de 11 bruggen in Leeuwarden wordt al op afstand bediend. Ook 
deze bruggen moeten geschikt worden gemaakt voor het centraal op afstand bedienen 
vanuit het Swettehûs. Naar verwachting kunnen de eerste bruggen vanaf 2020 vanuit het 
Swettehûs worden bediend. 
 
Bruggen 
De werkzaamheden om de eerste cluster bruggen op afstand te kunnen bedienen wil de 
gemeente in delen uitvoeren voorafgaand aan het vaarseizoen van 2020. Als het lukt, voeren 
we tegelijkertijd het onderhoud aan de bruggen uit. Zo proberen we de overlast en hinder te 
minimaliseren. 
Het gaat om de volgende bruggen: 

 Cluster 1: Tutsebrêge, Gallebrêge, Palmabrêge en brug Hoofdstraat Warten 

 Cluster 2: Greydanusbrêge, Oxenabrids, Pylkwiersterbrêge en Greunsbrug 

 Cluster 3: van Harinxmabruggen, oost en west  

 Cluster 4: Slauerhoffbrug 
Naast de gemeentelijke bruggen zal Provincie Fryslân ook voorbereidingen treffen om de 
brug Rogsloot (Warten) tegelijkertijd met de cluster 1 bruggen aan te sluiten.  
 
Planning en voorbereiding 
Naar verwachting beginnen we in het najaar van 2019 met de eerste werkzaamheden voor 
cluster 1. De overige clusters volgen daarna. De komende tijd proberen we een goed beeld 
te krijgen van de werkzaamheden die nodig zijn. Daarvoor kan het nodig zijn dat er bij de 
eerste bruggen activiteiten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan het inspecteren en inmeten.   
 
Wanneer weet u meer? 

Zodra we meer weten over de planning en de werkzaamheden - en we weten wat er voor de 
omgeving en het vaarverkeer verandert - informeren en betrekken wij omwonenden en 
andere belanghebbenden.  Naar verwachting is dat rond aankomende zomer voor Cluster 1.  
 
Informatie 
Wilt u meer weten over de plannen, kijk dan op www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan. Hier vindt 
u actuele informatie. 
 

http://www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan
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Volleybalvereniging M.E.P. 

 

Wij zijn een kleine vereniging en volleyballen op recreatieniveau. 

Onze trainingsavond is op maandagavond in de gymzaal. 

Jeugd/volwassenen van                19.30-20.30 uur 

Senioren van                                  20.30-21.30 uur 

 

Contributie jeugdleden tot 18 jaar: € 5,-    per maand  

Contributie senioren                        : € 7,50 per maand 

 

Voor verder inlichtingen kun je je melden bij: 

Willem Pool, voorzitter               Riemke Jorna, secretaris 

Oer de Barten 9                         Oer de Barten 7 

Tel. 06- 20811234                     Tel. 06-36550767 

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

Jaarvergadering Toanielselskip Warten  

 

Beste dorpsgenoten, 

Woensdag 8 mei om 20:00 uur is het weer zover, de jaarvergadering van TS Warten. Dit jaar 
kunnen leden hiervoor terecht in de Sparta Kantine.  

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit: 

       1.  Opening 

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen 

3. Notulen van de vorige jaarvergadering  

4. Financieel verslag 2018 

5. Verslag kaskommissie 

6. Secretariële verslag 2018 

7. Bestuursverkiezing 

- uittredend:  Ytsje Hooisma, Anneke Haanstra, André Lijzenga 

- nieuwe kandidaten: Willem Pool, Doetie Roorda, Ingrid Hiemstra 

8. Grutte stik 2019 

9. Iepenloftspul 2020 

10. Rondvraag 

Graag tot woensdagavond 8 mei! 

Namens het bestuur van Toanielselskip Warten  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtzam-yZ3hAhWDK1AKHYjgAzQQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/stock-foto/volleybal.html&psig=AOvVaw1qONoZN-WgFTPzsGoqH2Uh&ust=1553612281122844
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     Rondvaart 50+ 

 

 

Beste Wartensters en “oud” Wartensters, 

Het is al weer 2 jaar geleden dat wij de Rondvaart 50 + hebben georganiseerd, het team van 
Wilewarlje gaat deze weer organiseren en wel op: 

Donderdag 20 juni 2019 

Wij hebben contact opgenomen met de Harmonie uit Drachten en een optie op de boot 
genomen voor donderdag 20 juni. 

Wanneer er genoeg deelname is gaan we er weer een gezellige dag van maken. 

Onderweg wordt u weer vermaakt en halverwege de dag kunt u de benen even strekken 
wanneer u daar behoeft aan heeft. 

U kunt zich opgeven vóór 13 mei  bij: 

Fokje Bouwmeester Hoofdstraat 21   of mailen naar  rondvaart50@gmail.com 

De kosten voor deze dag zijn € 30,00 per persoon. Koffie, gebak en een lunch inbegrepen. 

Consumpties zijn voor eigen rekening. 

Geef u snel op want VOL is VOL….. 

Team Wilewarlje 

 

 

 

 

 

Naam _________________________________________________________gaan mee 

Adres__________________________________________________________ 

Telnr___________________________________________________________ 

Emailadres_______________________________________________________ 

 

Inleveren op Hoofdstraat 21 vóór 13 mei 

mailto:rondvaart50@gmail.com
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Start vaarseizoen pontje De Oerhaal 
 
 

Op vrijdag 19 april zijn we weer gestart met het 15e vaarseizoen van het pontje. We varen dit 
jaar onafgebroken door tot en met zondag 29 september 2019. We varen iedere dag van 
10.00 tot 18.00 uur. Per dag hebben we 2 schippers die beide een dagdeel varen (van 10.00 
tot 14.00 en van 14.00 tot 18.00 uur). De pont werkt alleen met vrijwilligers, op dit moment 
zijn dat ongeveer 45 vrijwilligers.  
Voor dit jaar moesten er 328 dagdelen ingedeeld worden, altijd weer een hele klus. Op een 
paar gaatjes na is het weer gelukt. Soms varen schippers alleen, op de rustige momenten, 
maar vaak heeft de schipper een kaartjesknipper mee.  
Onze pont staat ook wel bekend als de dropjes pont. Dat komt omdat we tijdens het varen 
dropjes uitdelen aan de fietsers. 
De pont heeft vanaf dit vaarseizoen een nieuwe sponsor: Countus. Countus is met ons een 
verbinding aangegaan voor 3 jaar. We zijn blij met onze nieuwe sponsor. We moeten ons als 
pont zelf financieel zien te redden. 
We mogen dit jaar weer een aantal nieuwe schippers verwelkomen. Op zaterdag 13 april 
hebben we geoefend met het varen en aanleggen, maar ook met het opstarten en afsluiten 
van de dag (zie de foto’s op de website www.warten.nl). 
Vorig jaar hebben we een record aantal overzettingen gehad van 22994 overzettingen. We 
hopen dit jaar weer op een mooi vaarseizoen en veel overzettingen. We wensen al onze 
vrijwilligers veel succes en plezier toe. 
 
Het bestuur van de pont. 
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Nieuws van OBS De Finne 

 

 

 

 
Koken bij de Wartenster 
 
Op 15 april hebben wij gekookt bij de Wartenster. 
Wij hebben een hamburger gemaakt met bacon en patat. 
En daarna hebben we het opgegeten. 
Andere groepjes mochten ook proeven. 
Want we hadden vier burgers gemaakt. 
Het was leuk en hebben veel geleerd. 
En het ging super goed. 
En de burger was heel lekker. 
 
Groetjes Joop, Sieger en Ilja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leuk koken  bij de Wartenster 
 
We gingen op 15 april naar de Wartenster te 
koken. 
En toen gingen we koken voor blink.  
We maakten shoarma met vruchten en 
knoflooksaus. 
Het was best wel leuk om te maken. 
Omdat het es iets anders is. 
De taak verdeling was dat Jorn de knoflook 
saus maakte, Thomas maakte de shoarma en 
Danielle deed de vruchtjes. 
 
Groetjes, Jorn, Thomas, Danielle 
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Koken bij de Wartenster 
 
Wij gingen koken bij de Wartenster. We gingen in 
groepjes van 3. We moesten voor €5,- 
ingrediënten kopen en daar een gerecht mee 
maken. Ons gerecht was een broodje gezond. En 
het was lekkerder dan we dachten. 
 
 Groetjes Rianne, Anneminke en Marit 

 

Koken bij de Wartenster  

Wij hebben het gerecht ‘roti’ gemaakt. Daarbij 

hebben we een filmpje gemaakt die is best wel 

leuk geworden. Sommige mensen kenden het 

gerecht helemaal niet, maar ze vonden het 

gelukkig wel lekker. Het maken van het gerecht 

was ook erg leuk en het duurde niet al te lang. 

We hadden maximaal maar 5 euro en dat 

hebben we gered, we zijn naar de jumbo en de 

Aldi geweest voor de ingrediënten.  

Groetjes Sinne, Marrit en Anna 

We hebben bij de Wartenster gekookt. 

 

4 andere groepjes die andere gerechten 

hebben gemaakt. Marit, Rianne en Sinne 

hebben een broodje gezond gemaakt. Joop, 

Sieger en Ilja hebben een huts burger gemaakt. 

Marrit, Anna en Anneminke hebben roti 

gemaakt. Ons gerecht is een pastasalade. We 

moesten er ook een uitlegvideo bij maken en 

daarin moesten we uitleggen wat het recept is 

en hoe je het bereid. 

 
Groetjes Max, Robby en Dietmar 
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STIL 
 

Al jierren meie wy graach mei fakânsje nei Dútslân gean en dan it leafst yn it eardere East- 
Dútslân oan de Ostsee. Al binne se dêr de lêste jierren de boel ek tige oan it opknappen, op 
plakken is it noch krekt as hat de tiid der stil stien. As ús fakânsje foarby is, falt my op de 
thúsreis in net al te grut boerd lâns de sneldyk op, mei de tekst KZ Ravensbrück. As wy wer 
komme, wol ik hjir hinne tink ik by mysels. En dat bard, in jier letter. 
 

Mear as in oere ride wy troch gans tichte bosken, mei hjir en dêr sicht op sompige flaktes as 

idyllyske markes. Einlings komme wy yn in prachtich âld stedsje. Oer in blakstille mar hinget 

in wiete, hjerstige dize. Nei wat omriden fine wy de dyk mei de namme Himmelpforter 

Strasse. Stil ride wy de strjitte del. Oan de ein fan de dyk, lâns en op hege wâlen, steane 

steatlike hearehuzen. Yn it Memorialcentre wurde wy gewaar dat hjir de SS-offisieren 

wennen. Nei’t wy op it terrein in skoftsje omdwale, oan it Memorialcentre in besite brocht 

hawwe en lâns tûzenen pasfoto’s rûn binne, jouwe wy ús efkes del op in bankje by it wetter. 

In man, dy’t krekt as ús, ek alles mei ynmoed besjoen hat, komt op ús ta. Hy freget wêr as no 

it kamp is, om’t hy de yngong net rjocht fine kin. Wy wisten it ek net dêrom wiene wy efkes 

sitten gien. It docht bliken dat de yngong achter in heech, breed gebou is, hjir is ek in grut 

plein. Manlju binne drok dwaande om de tûzenen en tûzenen bernekopkes fan it plein opnij 

te straten. Op knibbels lizze se en slaan ien foar ien de stiennen teplak. Ik tink oan de ferha-

len dy’t ik krekt lies yn it Memorialcentre … As dizze stiennen ris ... en krij oeral pikefel.  

 

Deun lâns de muorre rinne wy nei in lytse poarte. En dêr leit, útgroeven yn de heuvels, mei 

rûnom tsjuster wâld, in ymmins grut sintelfjild. Op de plakken dêr’t de tsientallen barakken 

stiene, is de grûn ferhege. Guon barakken, dêr’t de nij oankommen finzenen alles wat se 

besieten ûntnaam waard, binne stean bleaun. Lâns it paad yn it midden fan it kamp steane 

noch deselde beammen as doedestiids. Ynformaasje seit dat se yn 1939 by de iepening fan 

it kamp plante binne. Foar finzenen dy’t har net oan de kampwetten holden, is – 

ûnfoarstelber - neist it kamp in finzenis. Noch mear is der te sjen, mar te slim foar wurden. 

 

Neitiid soene wy yn it stedsje Ravensbrück, oan de oare kant fan it marke, om in bakje kofje. 

Mar wy hawwe hielendal gjin nocht mear. Dat ride, sûnder ek mar in wurd mei-inoar te 

wikseljen troch, nei ús fakânsjehúske.  

 

Letter, thús yn Warten, skreau ik it fers ‘stil’. 

 

 
Stil 

 
Fan tûken, neaken en keal 
dript hert-ritmysk d’ ellinde 
om’t hàrren wêzen west hat 
te’wylst sy noch altyd binne 

 
Safolle sielen, sa oerweld’gjend 
hinget harren lûdleas razen 
foargoed yn ferneat’ge stilte 
fan Frauenlager Ravensbrück 

 ©AvdB 

 

 

Oer in pear dagen is it 4 en 5 maaie en ik betink, fier en hoopje. Hoopje, om’t de wrâld goed 

is mar de minsken koene noch altyd better.  

 

Anne 

Fertrape bernelûden 
skrieme yn kriezjende sintels 
en ’t stikeltried dat gûlt 
om ferfleine libbens 
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Supertrio 

Boeren liggen geregeld onder vuur. Is het niet de ‘landschapspijn’, dan is het wel de 
regelgeving waaronder ze gebukt gaan. Zeer recentelijk nog de ‘kalversterfte’ in de 
melkveehouderij. Omstandigheden spelen daarin de grootste rol. Vergelijk het met 
babysterfte: als je in Afrika wordt geboren is jouw overlevingskans minimaal tien keer 
slechter dan in Nederland. Zeker, de kalveropfok was nogal eens een ondergeschoven 
kindje op de boerderij. Immers, de verdienste wordt vooral met het melken gescoord. Maar 
de meeste boeren zijn ondertussen wel degelijk doordrongen van het feit dat je de 
‘opvolgers’ van jouw huidige veestapel moet koesteren omdat een goede start van een 
koekalf zich later laat vertalen naar een betere melkgift bij de volwassen koe. Dat laat 
onverlet dat de meeste boeren weinig energie steken in een afwijkend of te vroeg geboren 
kalfje, omdat het weinig kans maakt de mesterij te halen, laat staan ooit een volwassen koe 
te worden. Zoals zo vaak; uitzonderingen bevestigen echter ook hier de regel! 

Wierd werkt op de boerderij van Ids. Inderdaad, de schaatser. Wierd was een beetje 
verbaasd, want de koe die aan het kalven was, was nog helemaal niet aan de tijd om dat te 
doen. Meer dan een maand te vroeg. De verbazing werd allengs groter omdat het kalfje 
nagenoeg probleemloos uit de moederkoe floepte. Hij ving het op en zag dat het onmiddellijk 
goed begon te ademen en kraakhelder uit de oogjes keek. In de reguliere kalverbox zou dit 
onderdeurtje van amper 15 kg wellicht het onderspit moeten delven dus besloot Wierd het 
koekalfje mee naar huis te nemen. Na een flinke slok biest belandde het in de kofferbak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis gekomen ontfermde de kloeke stabij Nynke zich samen met haar baas over ‘Femke’, 
zoals het kalfje werd vernoemd naar de toenmalige ‘scharrel’ van de boerenknecht. Nynke 
kon uitstekend haar moedergevoelens botvieren op Femke. Ze liet haar tepels zelf 
aflebberen, maar kon uiteraard niet plotsklaps voor melk zorgen. Dat kon Wierd wel: 
viermaal daags kreeg het dappere koekalf de fles en zienderogen groeide ze. Na ruim een 
maand had ze vrijwel het normale geboortegewicht van een klein, pasgeboren kalfje. De 
woonkamer maakte plaats voor de tuin, waarin ze samen met Nynke dartelde. Uit voorzorg 
had ze nog steeds geen oormerken gekregen; de kans was immers vrij groot dat ze het niet 
zou redden. Maar nu durfde Wierd die stap ook wel te nemen. Ze kreeg oornummer 5115 en 
werd meteen officieel geregistreerd. Onderhand werd het tijd dat ze naar de jongveestal 

door Menno J. Wiersma  www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl 
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vertrok om te socialiseren. Eerst in het schapenhok en later ook met soortgenoten. Stel je 
voor, ze zou immers in een enorme identiteitscrisis gestort worden als ze maar bleef denken 
dat ze een pup was… 

Dit voorval gebeurde ruim 2,5 jaar geleden. Bij de laatste drachtcontrole de afgelopen maand 
kreeg ik Femke aangeboden. Ze is altijd een klein koetje gebleven, maar geeft desondanks 
ruim 30 liter melk per dag! Een zeer efficiënt melkkoetje voor Ids. Met grote dank aan Wierd 
en Nynke. Tezamen met Femke vormden ze een uniek trio. Wierd doet mij dit relaas op de 
hem kenmerkende manier met een zweem van onverschilligheid, maar hij zou het best met 
wat meer trots mogen vertellen. Het mag namelijk verteld worden, zeker indachtig de 
aanvang van deze bistedokter. Sterker nog: het móet verteld worden! Of Femke drachtig 
was? Uiteraard, dat laat zich raden! Waarschijnlijk heeft Wierd haar zelf geïnsemineerd. En 
Nynke? Die speelt momenteel met een pasgeboren geitje in de tuin. 

 

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. 

       
  

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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Hallo dorpsgenoten,       
 
 
 

Hieronder een  overzicht van de activiteiten in april. 
Kampioen Sla  jut slaan 5 april, was een succes. Het was een koude droge avond en er 
waren  veel deelnemers: 21  mannen en 12 dames. 
Arie wist zelf het kampioenschap te regelen. Hieruit kwamen de nieuwe kampioenen. 
Bij de heren: 1 Wim Visser, 2 Hilbrand Kramer,  3 Wiebe v.d. Berg. 
Bij de dames :1 Tjitske van Balen, 2 Denise Pander, 3 Jackolien Jelsma . 
 
Paas fröbelen was op 10 april onder leiding van Marloud. We werden mede gesponsord door 
" BLOEMTIEK" uit Grou en Leeuwarden. Bedankt BLOEMTIEK! 
Het was een leuk nieuw evenement. Er waren 20 dames! Foto’s zijn te zien op Facebook. 
Het is voor herhaling vatbaar en misschien kunnen we in de herfst een herfststukje maken. 
Wie weet? Nader bericht volgt.  
 
Bingo met grote prijzen 11 april werd de afsluiter van het seizoen. 
Er werd goed opgelet, er was niet één foute Bingo. Ook hiervan staan foto’s op Facebook. 
We hebben het gezellig afgesloten en zeer waarschijnlijk starten we weer rond oktober. 
 
Op 27 april wordt koningsdag gevierd op het dorpsplein. 

 
Activiteiten in mei: 
 
10  / 11 mei Lijstlopen  
Vrijdag 10 mei vanaf 17.00 uur en zaterdag 11 mei vanaf 10.00 komen we weer een gulle gift 
ophalen bij alle inwoners van het dorp ,zodat we het gehele jaar weer gratis dingen kunnen 
regelen voor het hele dorp. U kunt ook pinnen. Ook wordt dan het Merke boekje uit gegeven 
waarin het programma van de Merke staat. Dankzij uw giften kunnen we o.a. een mooi feest 
maken voor jong en oud! 
 

17 mei Vollemaanvolleybal op vrijdag avond. Dit is een gebeuren op het sportveld in 

samenwerking met de IJsclub de Harmonie en Sparta. Leeftijd vanaf 12 jaar. 
Stel een team samen met 6 spelers. In wat van vorm dan ook; alleen dames of  heren , 
buurt, vrienden, gemixt,  maakt niet uit hoe. Lekker gezellig lol maken. Er is ook handicap 
volleybal. Geef op per team met  liefst een scheidsrechter erbij. Extra of inclusief scheids, 
geef die naam apart door. We spelen op 4 velden, inclusief verrassingsvolleybal. 
Opgave via het strookje, onderaan de pagina. Naar Machiel of Tjitske. 

 
24 mei Vissen   
Van 19.00 uur tot 20.30 kunnen de hengels uitgegooid worden aan het Nijpaad. 
We gaan kijken hoeveel meter vis we nu weer kunnen vangen. 

 
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Opgave Vollemaanvolleybal vrijdag 17 mei   20.00 uur 

Team……………………………………………………… 

Scheidsrechter………………………………………………….. 

Inleveren  t/m  10 mei  bij  

Machiel  Bouwer  Oosterburen 22 Warten of 

Tjitske van Balen Nijpaad 10 Warten 
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Museum Warten - Binnenkort start het museumseizoen 2019 voor museumgebouw it 
Earmhûs en de Oud Friese Greidboerderij.  
 

Dit houdt net als voorgaande jaren in dat de jaarlijkse schoonmaak weer moet gebeuren. 
Daarom een oproep om samen met ons de handen uit de mouwen te steken. Het erf, de 
buitenkant van de gebouwen en het interieur is dan binnen de kortste keren weer spik en 
span. Wij kunnen dan weer de bezoekers dit mooie, authentieke gedeelte van ons dorp laten 
zien. 
 
Zaterdag 4 mei a.s. gaan wij schoonmaken en beginnen om 9.00 uur met koffie en een 
werkbespreking. Tussen de middag wordt gezorgd voor koffie en broodjes. Wanneer we 
deze dag niet door alle werkzaamheden heenkomen, staat er voor de volgende zaterdag, 11 
mei nog een ‘himmeldei’ gepland. 
 
Fier de Alde Feanen in het weekend van 25 en 26 mei a.s.  zal tegelijk de opening zijn van 
museumseizoen 2019 voor Museum Warten. Je bent dan van harte welkom voor een bezoek 
aan it Earmhûs en de Greidboerderij.  
 
‘De skelk fan Maaike’ is de naam van onze nieuwe tentoonstelling voor 2019 in de 
wisselexpositieruimte van it Earmhûs. De tentoonstelling laat een uitgebreide collectie 
kleding uit vroeger tijd zien. Enkele bijzondere stukken, die wij gekregen hebben van de 
Kostuumcommissie Fryslân, zijn uitgestald. Deze commissie heeft zichzelf opgeheven en het 
materiaal verdeeld onder enkele organisaties/stichtingen, waaronder Museum Warten  
 
Het diorama van Sytze en Maaike is vanaf seizoen 2019 aangevuld met heel bijzonder 
beeldmateriaal. Bijna met zekerheid kunnen wij stellen dat dit de enige, nog bestaande 
bewegende beelden van Sytze en Maaike zijn. 
 
Praamtocht ‘Op syk nei Sytze en Maaike’ – Met Fête de la Nature vaart de praam op 
zaterdag 25 en zondag 26 mei a.s. Wij vertrekken om 14.00 uur vanaf de kade bij it Earmhûs 
en zullen hier na ongeveer een uur weer afmeren. Opgave voor de praamtocht is gewenst en 
kan via de email op info@museumwarten.nl of telefonisch op 058 2552546. 
 
Ook dit jaar is er tegen een kleine vergoeding koffie en thee te verkrijgen tijdens je 
museumbezoek. Wil je met een groepje buiten de reguliere openingstijden een bezoek 
komen brengen aan het museum, eventueel het arrangement ‘kofje mei boffert’, dan dien je 
je van te voren aan te melden zodat de boffert vers gebakken kan worden. 
Ook voor basisschoolkinderen is een bezoekje aan it Earmhûs en de Greidboerderij zeker de 
moeite waard. Onze vrijwilligers vertellen je graag hoe men vroeger woonde en hoe de boer 
en boerin hun werk deden. 
 
Bestuur en vrijwilligers heten je komend seizoen van harte welkom! 
 
Museum Warten 
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Puzzel 

Puzzel nummer 4. 

Ja dit is wat een vreemde puzzel. Tegenwoordig spreken we niet meer gewoon ABN, echter 

we gebruiken allemaal afkortingen vooral als we berichten sturen. Wat betekenen deze 

afkortingen? 

Opsturen voor 8 mei naar Roel en Martsje op Hoofdstraat 34 

 

1.  b4    

2.  ff 

3. brb 

4.  idd  

5.  ic  

6.  bf  

7.  cker  

8.  iig  

9.  irl   

10.  ok  

11.  sws  

12.   asap 

13.   fb 

14.   idd   

15.   l8r 

16.   w8 

17.   10q 

18.   bt4y 

19.   cya  

20.   hf 

21.   np  

22.   suc6 

23.  smh 

24.  ttys 

25.  waf 

26.  wb 

27.  wjw 

28.  wrs 

29.  xoxo 

30.  xwhap

Oplossing puzzel maart 
Nederlandse vertaling 
 
Gereedschap   Vol onkruid   
Berk    Sprookje 
Blaffen    Nooit 
Mist    Naast 
Parachute   Vreemd 
Doen    Portemonnee 
Ooievaar   Doen alsof 
Gratis    Bellen 
Dikwijls   Zon 
(Grijns) lachen  Slepen of dragen 
Trots    Zoenen 
Luisteren   Dwarrelwind 
Welke    Valk 
Plotseling   Worm 
Sleutel    Vleugel 
 
Stand na puzzel  2 
1 Easge en Anneke   90  7 De Midsbuorkes       89 
2 Grietje Velink 90             8 Boele en Rinkje        89 
3 Fam. De Wal           90  9 Tet Tichelaar            88 
4 Leo en Greetje        90  10 Klasina en Femke  30 
5 Geartsje Boersma   90  11 Familie Pool           30 
6 Annie Hobert           90  12 Familie B. Jelsma  30 
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek 

M.R.F. de Groot en T. van de Vegt, huisartsen | R.B.H.Jelsma en R.Molenaar, apothekers 

Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea | Tel: 058-2551261, SPOEDNUMMER: 058-2551125 

website: www.huisartsenpraktijkwarga.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). 

Telefoonnummer herhaalreceptlijn: 058- 2550625 en emailadres herhaalrecept: 

herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl 

 

Herhaalrecepten: 

Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op 

woensdag tot 18.00 uur). 

 

Apotheek voor spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatie geopend van 08.00 uur – 

17.00 uur. Op woensdag is de apotheek tot 17.45 uur open. 

 

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 

mailto:herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
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Fysiotherapie Smith, Wergea en Garijp, tel: 058-2551885 / 0511-521802 

Osteopathie Philip Schippers D.O., tel: 0614112182 

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: 058-2552874 

Gereformeerde kerk Warten, Wergea en Warstiens 
Scriba: Botina v/d Hoek-van der Meulen tel. 0611082856, e-mail: scriba@pknwarten.nl 
Website: www.pknwarten.nl 

Katholieke Kerk Wergea-Warten 

Contactadres bijv. bij overlijden: Pastoor P.J.J. Stiekema 058-2894090 (even weken) Pastor G.M.H. 

Kamsma 06-12804205 (oneven weken). Beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten: Jan 

Meinderts 06-53678739 Beheerder RK kerkhof: Adrie Hobert tel: 058-2551582 

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. 058-8119880, www.itroekeltsje.nl  / info@roekeltsje.nl  Eigenaar: A. Bouma 

O.B.S. ‘De Finne’ 

Daltononderwijs, De Greiden 1, 9003 MJ Warten, tel: (058) 255 2538, www.obsdefinne.nl / 
info.definne@proloog.nl. Directeur: Jaap Oostra. 

Gemeente Leeuwarden 
Openingstijden Stadskantoor: maandag tm vrijdag van 8.30 tot 17 uur, donderdag tot 19.30 uur. 
Meer informatie: www.leeuwarden.nl 
Het Meldpunt Overlast is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058 

Wijkagent: Dhr. Niels Nieuborg, met ondersteuning van dhr. Jan Vullings. telefoon: 0900-8844 

Begrafenisvereniging “Memento Mori” 
Bode: Dhr. Th. Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-53931149 

Dorpenteam: 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’. 

AED vrijwilligers 

– Rik Ripperda, Burg. Waldastr 1,  058-2552939 of 06-28922181 

– Iteke de Groot, Tsjerkepaed 4,   058-2551232  

– Aukje de Jong, Midsbuorren 24,   058-2551362  

– Alies Sietsma, Oer de Barten 11,  058-2552124  

– Lieuwe Hempenius, De Mieden 28A,  058-2552797  

– Hennie Hempenius, De Mieden 28A,  058-2552797  

– Klaas Haanstra, De Mieden 28,   058-2551962  

– Piet van der Velde, De Mieden 36,   058-2552874  

– Trudy van Zon, Oer de Barten 13,   058-2551191  
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: 1x havenkantoor en 1x schepenkring makelaardij  

 

mailto:scriba@pknwarten.nl
http://www.pknwarten.nl/
http://www.obsdefinne.nl/
mailto:info.definne@proloog.nl
mailto:info@dorpenteam.nl
http://www.warten.nl/
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