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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: 
Redactieadressen en e-mail adres:  
Nynke Verduyn, Aldhiem 8, 9003 MD Warten (tel.: 058 7850099) 
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254), Tjitske de Wal en Marjan van der Leij 
Bestuur: 
Joke Peenstra, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
Oplage: 
470 exemplaren, 50e jaargang, nummer 5 
Bankrekening: NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 17 juni a.s. vóór 12.00 
uur op het redactieadres. Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende 
nummer geplaatst. 
 
Kopijdatum voor de volgende maanden: 
19 augustus 
16 september 
 

 

DORPSBELANGEN WARTEN 
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 

 

 

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
mailto:ludwina.castelein@gmail.com
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
tel:06-10087155
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Dorpsagenda 
 

2&9 14.00 Kwartetzeilen voor de jeugd vanaf groep 6 
6 9.30 Breicafé in de Gerf. Kerk 
9 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
12 18.00 Ophalen oud papier 
16 11.00 Openluchtdienst in de tuin van de Geref. Kerk 
16  Vaderdag (kleurplaat op pagina 36) 
16 14.00 Museum Warten Praamtocht, kade Hellingpaed It Earmhûs 
20  Rondvaart 50+ 
21  Midzomertoernooi jeu de boules 
22 10.00 Wartenster jeugdtennistoernooi 
22 13.00 Puzzelknobbeltocht IJs en zeilvereniging De Kruiswaters, start bij 

Jachthaven 
23 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
29 17.30 Sluitingsbarbecue, Jeugdsoos de Roekeflecht 
30 13.00 Activiteit voor jeugd voortgezet onderwijs, door IJs en zeilvereniging 

De Kruiswaters 
   
Van 4 juli tm 7 juli is de Wartenster Merke: ‘Country & western yn Warten’ 

 

 

Roekenijs 
 
Uitgevlogen: Martha Swijghuizen van Rounwei 8 naar Leeuwarden 
 
 
 
 
 
Vakantietijd 
Binnenkort breken de vakanties weer aan. De Kommune verschijnt niet in de maand 
augustus.  
 
Dus wilt u kopij aanleveren of wilt u activiteiten aankondigen die gepland staan in augustus? 
Zorg er dan voor dat dit uiterlijk 17 juni a.s. bij ons ingeleverd is. 

 
De redactie 
 
 
 
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 



 

4 Kommune Warten 

  



 

Kommune – Juni 2019 5 

Ingezonden  

Puzzelknobbeltocht 
 
Wij zijn er al bijna klaar voor. Heb je 22 juni al omcirkeld in je agenda? De jaarlijkse 
puzzelknobbeltocht van IJs- en zeilvereniging de Kruiswaters moet dit jaar een groot succes 
worden. 
 

En daar hebben we jou / jullie bij nodig!  
 

De laatste jaren blijkt dat er maar een handjevol bootbezitters de moeite neemt om deze 
gezellige middag mee te maken. Jij / jullie doet/doen toch ook weer eens mee? Het wordt 
een bijzondere tocht met verrassende elementen. Na afloop willen we met zijn allen nog ff 
wat eten. Daarom willen we dat je / jullie je van te voren opgeeft / opgeven en met hoeveel 
personen je aan boord bent. Mocht er later iemand bijkomen of afvallen dat is géén punt. Per 
persoon zullen we een kleine bijdrage vragen om de kosten te dekken (er blijft niks aan de 
strijkstok hangen!). Degenen die zich opgeven worden per mail nader geïnformeerd. 
 
Opgeven (incl. aantal personen) graag z.s.m. via mailadres gerardberber@hotmail.com 
          Gerard en Berber 

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

Stacaravan te huur aan (karper) vijver te Vledder. 
€ 250,- per week inlichtingen  Meagere Weide 23 Warten  058-2894668 

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

 

Onze oprechte dank voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van…Ûs leave mem, beppe en oerbeppe, 
 

Pietje Berghuis – de Haan 
 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 

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

Groen en blauw ergeren……..              Dat doe je toch niet!!! 
 
Tijdens een wandeltocht eind april richting Wergea vonden we 
een plastic zak met daarin twee bijna lege plastic bakjes met 
knoflooksaus en restanten van een pizza. Het was 
overduidelijk, door de bandensporen in het gras, dat deze 
mensen de pizza’s in de auto hebben opgegeten en daarna 
de rommel door het raam in de berm hebben gegooid. Wij 
vinden dit onbegrijpelijk. DAT DOE JE TOCH NIET!!!!! 
 
#DOESLIEF en neem de volgende keer deze rommel mee 
naar huis en deponeer het zelf in de afvalbak. Ook Greetje 
had bij haar loopje door It Skroet weer een flinke tas vol met 
lege flessen, plastic en andere rotzooi. Stopt dit dan NOOIT?  
 
Gerard 
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Kerkdiensten 

PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

 
Zondag 
 

Zondag 

 

Zondag 
 
 
Zondag 
Zondag 

 2 juni 

 

9 juni 

 

16 juni 

 

23 juni 

30 juni 

9.30 

 

9.30 

 

11.00 

 

9.30 

Wergea in de Frissel 

Warten 

 

 

Tuin Gereformeerde 

Kerk 

 

 

GEEN  DIENST 

Dhr. T. de Jong 

 

ds. A. Buizer 

Pinksteren m.m.v. Ynspiraasje 

OPENLUCHTDIENST  

 

ds.A. Buizer 

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

KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

Zondag 

Zondag  
Zondag
            
  

   

 

Zondag 

Zondag 

 2 juni 

9 juni 

16 juni 

 

 

 

 

23 juni 

30 juni 

9.30 uur 

9.30 uur 

11.00 uur 

 

 

 

 

9.30 uur 

  9.30 uur 

Ds. A. van Harten- Tip  Smilde H.A. 

Ds. L. Oost  Wergea Pinksteren 

Openluchtdienst in de tuin van de Geref. Kerk 

Warten. Spreker:Tsjikke Bloem.  

M.m.v: Gospel groep: De Regenboog uit 

Dokkum.                                                     

Korps: Looft de Heer uit Garyp.  

Dhr. De Jongh  Rhoon 

Ds. J. Mol Nijegea 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN 
 

 

di. 4 jun. 19.00 Euch. P. Stiekema  

zo. 9 jun. 09.30 Euch. team Hoogfeest van Pinksteren 

di. 11 jun. 19.00 Euch. P. Stiekema  

di. 18 jun. 19.00 Euch. P. Stiekema  

di. 25 jun. 19.00 vervalt   
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Zoals in een eerdere Kommune al vermeld is, vaart de praam ook dit seizoen weer eens per 
maand op een vaste dag. In de maand juni zal dat zijn op zondag de 16e. Wij vertrekken om 
14.00 uur vanaf de kade bij it Earmhûs en zullen hier na ongeveer 1,5 uur weer afmeren. 
 
Het diorama van Sytze en Maaike is vanaf dit seizoen aangevuld met heel bijzonder 
beeldmateriaal. Bijna met zekerheid kunnen wij stellen dat dit de enige, nog bestaande 
bewegende beelden van Sytze en Maaike zijn. 
 
Natuurlijk varen wij langs de plek waar het oude huisje met schuur van dit bijzondere echt- 
paar heeft gestaan en waar nu, iets verder op de ‘pôle’ een mooi vakantiehuis staat. Tijdens 
de vaart of in de luwte van een rietkraag is er tijd voor ‘pypskoft’ met koffie/thee en boffert. 
 
Kosten van de praamtocht/koffie/thee en boffert incl. museumbezoek zijn € 15,-- p.p.  
Opgave voor de praamtocht op 16 juni a.s. graag via de mail op info@museumwarten.nl of 
telefonisch op 058 2552546. 
 
Heel graag tot ziens! 
 

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

De ROEK spuit niet meer……….   
Wartensters HELP!!!!! 
 
Wat hadden we een mooie eerste dag op 01 januari 2018. Een groepje Wartensters had er 
voor gezorgd dat Warten op de kaart werd gezet. Met het Cambuurtreintje hebben we heel 
wat rondjes door het dorp gemaakt. Heel veel Wartensters, maar ook “buitenlanders”, zijn bij 
de geldverslindende evenementen (o.a. De Reuzen en De Stormruiter) langs geloodst om 
uiteindelijk weer bij het Stoombootshaed (het dorpsplein) uit de trein te stappen. 
 

Onder leiding van o.a. Robin en Anneke werd Warten ook voorzien van een fontein. De 
ROEK is met heel veel bloed, zweet en tranen in elkaar gezet en pas op het allerlaatste 
moment ook aan spuiten toe gekomen. En wat is het dan jammer dat de ROEK al bijna 
anderhalf jaar werkloos staat te verpieteren in een hoekje op het Stoombootshaed. Kan dit 
niet anders? 
 
Ik heb vernomen dat er géén geschikte plek is te vinden waar de ROEK goed tot zijn recht 
komt. Dat is toch verbazingwekkend met zoveel prachtig mooie plekjes in Warten. 
Hebben we in Warten ook te maken met de NIMBY (Not In My Back Yard)? Bij dezen een 
oproep voor een mooie plek voor De ROEK zodat wij, de vele toeristen en fietsers kunnen 
genieten van het klaterende water uit De ROEK. Wie o Wie weet een mooi en geschikt 
(stroom in de buurt) plekje? Reacties voor een mooi plekje kunnen naar 
gerardberber@hotmail.com 
Gerard 

mailto:gerardberber@hotmail.com
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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 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.De eerstvolgende 
vergadering is woensdag 5 juni.  
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: 

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

aan huis langs. Als het goed is heeft u deze map inmiddels ontvangen. Informatiemap niet 

ontvangen? Dan horen wij het graag.  

 

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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De karrûsel giet rûn en rûn. De hynderkes op en del.                                                                     
Wy kinne net werom, mar achterom sjen wol.                                                                                

Rûn en rûn geane wy yn de karrûsel fan de tiid. 

  
 
Bertus Bijlstra, groeide op yn Warten en wie de âldste soan fan Wartenster timmerbaas 
Geart Bijlstra. Bertus mocht altyd graach mei de hannen dwaande wêze. Fan neat eat 
meitsje, dat wie syn ding. Mar syn hert lei mear by it skilderjen as by it timmerjen. En fia de 
Mulo en Ryks-HBS giet Bertus dan ek nei de Keunstakademy Minerva te Grins om hjir syn 
talint fierder te ûntwikkeljen.  
 

Sûnt 1962, oant syn pensjoen ta, hat er by Tichelaar te Makkum wurke. Earst as tegelskilder, 
letter as ien fan Tichelaars iennichste twa skilder/ûntwerpers. Sa as de âldere Wartensters 
wol witte, skildere Bertus ek de panielen fan Buwalda’s eardere draai-  en sweefmole. Ek fan 
de lêste mole hat Bertus panielen ferve. 
 
Al sûnt er as jonkje de merkelju de buorren ynfarren seach wie Bertus sljocht op de 
draaimole. Hy wie der net by wei te slaan. Wat wie er dan ek bliid doe’t er yn 1958 syn earste 
draaioargel de ‘Ramona’ keapje koe. Noch grutsker wie er doe’t er yn ’69 fan de famylje 
Buwalda ‘de Wellerhaus’ keapje koe. 
 
Nei syn pensjoen yn 1992 leit Bertus it pinsiel net del mar skilderet er mannich paniel fan 
ferskate draai- as sweefmole. Yn syn atelier thús ûntsteane ûnder syn hannen kleurrike 
akwarellen en oaljeferve skilderijen. It Earmhûs fan Warten hat in pear jier lyn fan syn wurk 
troch de jierren hinne in prachtige oersicht-ekspoasysje hân.    
 
Bertus en Sjoukje wiene op heechtij dagen faak yn Warten te finen foar in praatsje mei 
skoalmaten en oare âld Wartensters. Mar Wartenster merke miste er net, dan kamen Bertus 
en Sjoukje steefêst del. No foaral om te genietsjen fan de bern op de hynderkes yn de 
draaimole. Mar ek foar in pûdfol oaljekoeken. 
 

Fan’t simmer sille mei Wartenster merke de hynderkes wer op en del gean, mar sûnder 
Bertus. 4 Maaie ferstoar hy yn de âldens fan 86 jier te Makkum. Sneon 11 maaie hawwe de 
famylje, freonen, buorlju en goekunde ôfskied naam. Neist de kiste stie in fleurich opskildere 
hynder. Op de kiste leine neist de troufoto fan Bertus en Sjoukje, twa muzykrôlen - fan de 
‘Ramona’ en syn âlde ‘Wellerhaus’.  
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Foar it ôfskied sieten syn neisten en oare famylje yn de wachtromte by-inoar doe’t ien fan 
Bertus syn omkesizzers oan de praat rekke mei in him ûnbekinde jonge man. Dizze fertelde 
dat hy de ‘Wellerhaus’ fan Bertus kocht hie en dat syn ‘famke’ mei it ôskie spylje en sjonge 
sil.  
 

Nei’t Bertus syn frou Sjoukje, oan it begjin fan de plechtichheid it earste fers fan in lied 
foardroegen hat … 
 
As de brêge slein is yn ’t lêste paad, dat stadich troch ’t libben rint.                                              
As de dei fan hjoed de moarn net hellet, bist ûnderweis nei wêr’t it begjint.                                    
As fiergesichten wazich wurde, as tichterby net goed mear fielt.                                                      
Ast troch de tiid bist hjir op ierde, hast dyn leafde oer ús ferdield.                                                       
In diel fan my sil mei dy stjerre, in part fan dy hâld ik fêst.                                                                        
Fan alles wat wy hiene tegearre,                                                                                                          
hat hâlde-fan it moaiste west  
 
… en harren troufoto op de kiste set, komt sêft spyljend op in gitaar, oer it middenpaad nei 
foaren rinnen it ‘famke’, Elske de Wall. Se set mei har suver lûd it refrein yn en sjongt de 
folgjende kûpletten.   
 

Bertus wie in graach-sjoen persoan en koe in protte minsken, fan deputeare oant merke-
reizger, hy hie gjin ûnderskie. Mei-inoar toaste wy dy middeis mei in glês en in oalje-koek op 
it libben fan in jeugdich, altyd fleurich man, dy’t hjir noch net wei woe. Hy sil by in protte lju, 
fan jong oant âld, mar foaral by syn neisten, mist wurde.  
 
By ús dach-sizzen sei Sjoukje: ’Ik kom no net mear op Wartenster merke hear’. 
 
Anne Heegstra 
  
 

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

 

Einde Ouderengymnastiek 
 
In de vorige Kommune heeft u kunnen lezen dat de Dames van de Gymploeg er mee 
ophouden vanwege het “pensioen” van Iteke. 
 
Ook voor de ouderen geldt dat we daarom  op maandagmorgen niet weer vroeg hoeven op 
te staan. Ook ons wekelijks uurtje gymnastiek  is aan het einde van de maand mei verleden 
tijd.   
 

Onze groep was de laatste jaren ook al wat kleiner geworden  maar het was altijd gezellig en 
voor het uitwisselen van nieuwtjes was de maandagmorgen  dan ook zeer geschikt. 
Aan deze activiteit komt nu een eind en we willen niet nalaten om Iteke de Groot hartelijk te 
bedanken  voor al haar inspanningen om steeds elke week weer een nieuw programma 
samen te stellen en de wijze waarop zij ons  als oudjes tijdens de oefeningen zo goed  heeft 
begeleid.  
 
Als voortvloeisel van dit einde betekent het dat we als groep nu de stoelen die we elke 
maandagmorgen gebruikten van de hand moeten doen. Een ieder die belangstelling heeft 
voor deze stevige stoelen (zonder leuning) en stapelbaar kan zich in verbinding stellen met 
ondertekende.  
 
Anton Nieuwdam 
de Greiden 8, Warten 
Tel: 058--2551872 
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Tennispraat     
 

Beste Wartensters, 
 
De eerste tossavonden zijn geweest. De tennislessen zijn gestart met 
twee jeugdgroepen van 10 kinderen per groep en twee volwassen 
groepen met 10 personen per stuk.  
 
Fantastisch!    
                                                                                                                                                                                                                                      
In de eerste  competitiewedstrijden zijn de resultaten wisselend.  De 35-plussers (Jan, Jelle, 
Marten Sjoerd, Eduard en Frans) begonnen met een zeer goede winst op Franeker. Na het 
gelijke spel tegen Akkrum werd er op de meest memorabele Ajax-avond van 2019 kansloos 
verloren van Boornbergum. Ons team krijgt deze drie tegenstanders nog een keer voor de 
kiezen. Er is dus nog van alles mogelijk. 
 

De 50-plussers (Joop, Easge, Menno, Frans, Halbe, Jelle, Arnold en Arend Gem) zijn 
inmiddels vier keer de baan op geweest . De eerste wedstrijd was het nog ff aftasten in 
Warten: 2-2 tegen Scharnegoutum. De tweede partij tegen Wommels werd een 
overduidelijke 1-3 overwinning. Toen een week later Dokkum met maar liefst 4-0 naar huis 
werd gestuurd, waren de kritieken lovend over dit team. Er is echter één team dat met kop 
en schouders er boven uit steekt in deze poule: Marssum. Afgelopen donderdag hebben 
onze matadoren het uiterste gegeven en hebben ze Marssum het eerste puntje in deze 
competitie afgesnoept. En niet zomaar afgesnoept: Frans en Halbe hebben hun 
tegenstanders van de baan geveegd: 6-1 en 6-0. Daar kun je mee thuis komen. 
Beide teams strijden de komende weken voor de eer van T.V. Warten en als deze Kommune 
uit is dan zijn de wedstrijden afgelopen. 
 

Ik wil nog wel extra aandacht vragen voor de tossavond op woensdagavonden. Het is mooi 
om jong en oud, mannen en vrouwen, supertalenten en minder bedeelden met elkaar een 
balletje zien te slaan op onze mooie banen in Warten. 
 

We verwelkomen dit jaar al 10 nieuwe sponsoren: De Fryske Vlogger, WPBouw, Bakkerij 
Boekema, Hobma Huis en Tuin, De Kok en de Walvis, De Wartenster activiteitenboerderij, 
T.V. Warten, autobedrijf Spijkstra, GeBe en Woonaccent Makelaars Friesland (nieuw bord). 

We zijn hier zeer content mee. Zou je ook een bord 
willen hebben hangen op het tennispark?  
 
Informeer naar de mogelijkheden bij Gerard 
(gerardberber@hotmail.com). 
 
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 
 
  

mailto:gerardberber@hotmail.com
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Omnivereniging Warten 
 

Wat is een omnivereniging? 
Een omnivereniging is een vereniging waarin verschillende verenigingen zijn samengevoegd.                     
Het meest bekende zijn omnisportverenigingen. 
 
Momenteel hebben vele sportclubs en verenigingen moeite om in hun huidige vorm te blijven 
bestaan. Het vinden van bestuursleden en vrijwilligers wordt steeds lastiger. Iedereen heeft 
het druk op zijn eigen manier! Dit probleem speelt zich af in bijna alle dorpen en steden.  
Sportclubs fuseren of stoppen ermee, verenigingen duiken op omdat er geen bestuurders 
meer te vinden zijn of omdat ze geen onderkomen hebben. Daarnaast kan regelgeving en 
aansprakelijkheid ook nog roet in het eten gooien.  
 
Om de leefbaarheid en het verenigingsleven in Warten te behouden willen wij een 
omnivereniging oprichten. Een omnivereniging oprichten doe je niet zomaar. Er zijn heel wat 
hobbels te nemen.  Om deze reden proberen we eerst op “kleine” schaal dit tot stand te 
brengen. SV Sparta, Tennisvereniging Warten en IJsclub de Harmonie willen het voortouw 
nemen tot het oprichten van deze omnivereniging. Op de dorpsbelangvergadering van 
afgelopen maart is hier al een mededeling over gedaan. 
 
Doel: 
Het doel is om door middel van samenwerking sterker te staan en de leefbaarheid van 
verenigingen te waarborgen. 
 
Wat is ons plan! 

1. We plannen in september een bijzondere ledenvergadering zodat de leden en 

belangstellenden hun mening en hun ideeën kenbaar kunnen maken. 

2. Bij goedkeuring van de leden richten we  Omnivereniging Warten op.                                              

(Ideeën voor een passende naam zijn van harte welkom) 

Hoe ziet de organisatie van Omnivereniging Warten er uit? 
 

 
 

 
 
In de omnivereniging zit het hoofdbestuur bestaande uit: 

- Voorzitter 

- Penningmeester 

- Secretaris 

- Eén afgevaardigde van iedere aangesloten vereniging 

De onderliggende vereniging bestaan uit: 

- Voorzitter/afgevaardigde  

- Secretaris 

- Leden /vrijwilligers                                                                                                                                                                           

(het penningmeesterschap wordt gedaan door de penningmeester van de 

omnivereniging) 

De aangesloten verenigingen blijven in eerste instantie in de huidige vorm bestaan.  

Omnivereniging Warten  
(Hoofdbestuur) 

 
 

 

 SV Sparta  

vereniging 1 

 

 

 

 

TV Warten 

vereniging 2 

 

 

 

IJsclub Harmonie 

vereniging 3 

 

 

 

Overige 

verenigingen 
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Er is een voorzitter, welke de afgevaardigde is in het bestuur van de omnivereniging.                           
Het penningmeesterschap komt te vervallen, deze wordt door de penningmeester van de 
omnivereniging gedaan. Door het opheffen van de rekeningen van de onderliggende 
verenigingen worden vele euro’s bespaard en wordt voorkomen dat iedere vereniging een 
penningmeester moet hebben. De secretaris is een discussiepunt , de onderlinge afspraken 
in een groep zullen wel vastgelegd moeten worden! 
 
De reden dat bestaande verenigingen in eerste instantie in de huidige vorm blijven bestaan 
is omdat er per vereniging specifieke rechten en verplichtingen zijn; 

- Afdracht bonden ( o.a. KNLTB, KNSB) 

- Buma stemra rechten ijsbaan 

- IJsbaan Harmonie valt onder gewest Friesland 

- Bij eventuele toevoegingen overige verenigingen spelen ook rechten en plichten 

Door de samenvoeging van de verenigingen in een omnivereniging valt er mogelijk veel te 
besparen op diverse kostenposten. Denk aan één bankrekening, verzekeringen en 
administratie. Het sterkste punt van een omnivereniging is echter het uitgangspunt: 
                        
SAMEN STAAN WE STERK! 
 
De SPARTA kantine wordt het verenigingsgebouw van de omnivereniging. Aangesloten 
verenigingen kunnen dus gebruik maken van deze ruimte! 
 
Het zwaartepunt van deze nieuwe vereniging is het vinden van een nieuw hoofdbestuur.                             
De zoektocht naar een geschikte voorzitter, penningmeester en secretaris zal een uitdaging 
worden. Ziet u voor zichzelf een uitdaging in één van deze functies, of jeuken uw handen om 
als lid of vrijwilliger zich in te zetten om het verenigingsleven in Warten te steunen, meldt u 
zich dan aan bij een van de vele verenigingen die ons dorp rijk is. In de map van 
dorpsbelang vindt u informatie van alle verenigingen. 
 
Namens, SV Sparta, TV Warten en IJSclub de Harmonie 
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Schoolkorfbaltoernooi in Grou 
 
 
‘OBS de Finne moat Winne!!’ Dat stond op het spandoek dat de 
leerlingen samen gemaakt hebben, met het logo van de school 
erboven en letters in prachtige regenboogkleuren. En dat 
winnen, dat is helemaal gelukt: één van de teams groep 3&4 is 
door naar het Fries Schoolkorfbal Kampioenschap. Knap! 

 
Er deden vijf teams mee van OBS de Finne, samengesteld door de leerlingen zelf. In totaal 
waren er 24 deelnemers van onze school. Er werd gespeeld tegen scholen uit o.a. Wirdum, 
Winsum, Wiuwert, Reduzum en Grou. De kinderen werkten samen, waren fanatiek, 
scoorden vele punten en ze hebben genoten! Het was een prachtige middag met mooi weer, 
goede wedstrijden, veel supporters, fanatieke coaches en een gezellige sfeer. Zeker voor 
herhaling vatbaar en dank aan korfbalvereniging Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. 
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Sluitingsbarbecue van 
jeugdsoos de Roekeflecht 

 
Beste dorpsgenoten,  
 
Het jeugdsoosseizoen is alweer bijna voorbij, wij kunnen 
terug kijken op een geslaagd seizoen!  

 
 
Op zaterdag 29 juni vanaf 17.30 uur willen we graag onder het genot van live-muziek van 
Trienes het jeugdsoosseizoen afsluiten met de jeugd, ouders, vrijwilligers en een ieder die 
zou willen door middel van een gezamenlijke barbecue!  
 
Iedereen is dus van harte welkom, van 0 – 100 jaar!! 
 
Wil je mee barbecueën? Geef je dan nu op!  
 
Kosten: 
 

€5,- per persoon voor kinderen tot 12 jaar 
€10,- per persoon vanaf 12 jaar 
 

Hiervoor krijg je salades, stokbrood en meerdere stukken vlees. Consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
 
Wat moet je doen om je op te geven? 

 Onderstaand strookje uitknippen en invullen.  

 Strookje + geld in een enveloppe inleveren bij Ewoud & 
Denise, Oosterburen 23.  

 Opgave vóór 18 juni  
 
 
Wij hopen allemaal op jullie komst! Wij hebben er zin in!  
 
Groeten,  
Het bestuur jeugdsoos ‘De Roekeflecht’  
 
 
 
 
>>>---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgavestrookje jeugdsoosbarbecue 29 juni 2019, vanaf 17.30 uur.  
 
Naam:  
 
Aantal kinderen:  
Aantal volwassenen:  
 
Inleveren + geld vóór 18 juni bij Ewoud & Denise, Oosterburen 23.  
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Inspiratie 
 
Het is maandagochtend en ik ben net terug van een 
weekje Vlieland met vrouwlief en onze hond Afke. 
Altijd weer een prachtige belevenis die een vracht aan 
puike foto’s oplevert, waarvan er altijd eentje een tijdje 
het beeldscherm van mijn pc domineert of op de 
jaarkalender eindigt om de herinnering levend te 
houden. Is het niet een spelende hond op het strand 
met een dreigende lucht op de achtergrond dan wel 
een fraai shot van een lepelaar in de vlucht. Even weg 
van de dagelijkse drukte die vandaag weer losbarst.  
 
Al voor achten sta ik tussen de koeien op de scan te 
koekeloeren of de dames in blijde verwachting zijn. 
Daarna rijgen de afspraken zich aaneen op een druk 
spreekuur dat halverwege de middag even dreigt te 
ontsporen omdat er ook nog steeds enkele baasjes 
binnendruppelen die zich op een open spreekuur 
wanen.  
 
En net als de wachtkamer weer een beetje als vanouds gevuld is belt er een geschrokken 
kattenliefhebber dat haar Pander een ongeluk heeft gehad en een pootje mist. Natuurlijk 
mag die eerst: kom maar gauw! Samen met collega Thijs inspecteer ik het arme dier. Het 
ongeluk laat zich snel herleiden tot de activiteiten van fraaie voorjaarsweer van vandaag: het 
beest moet slachtoffer zijn geworden van een cyclomaaier tijdens zijn muizenjacht door de 
velden. De ene achterpoot is vlak boven de hak totaal verdwenen en het linker voorpootje ligt 
open tot op het bot. Het voorpootje lijkt nog wel te redden. Op drie pootjes kan een kat goed 
verder, op twee zou het uiteraard hopeloos zijn. De balans: de voorpoot hechten en achter 
amputeren tot boven de knie. We nemen het dier in de opname maken eerst samen het 
spreekuur af. Daarna buigen we ons gezamenlijk over het slachtoffertje. 
 
Rond acht uur in de avond zet ik de laatste hechtingen en leg ik het onfortuinlijke patiëntje op 
een lekker verwarmd bedje in een opnamekooi. Ik breng de eigenares telefonisch op de 
hoogte van de situatie en zeg dat ik een slag om de arm houd omtrent de prognose, maar 
dat de kater zeker een kans maakt. Ruim de OK op en keer huiswaarts voor een lekker 
opgewarmde prak van mijn eega. Mijn werkdag is inmiddels het klokje rond en van mij mag 
de dienst verder rustig verlopen… 
 
Pas de volgende ochtend om zeven uur gaat de telefoon weer: koekalverij bij de 
overbuurman. Ik ben dus vlot ter plaatse. Het kalf ligt in stuit met de beide achterbeentjes 
naar voren en ik voel slechts een staart. Voorzichtig haal ik één voor één de pootjes erbij en 
rek ik vervolgens de schede wat op alvorens we het kalf samen ter wereld helpen. Snakkend 
naar adem dreigt het kalf te smoren in het vruchtwaterslijm dat de luchtwegen blokkeert en 
met vereende krachten til ik rap samen met de boer het kalf op de kop over een hek. Het 
slijm loopt met stromen uit de bek en ik masseer neus en bek vrij van het kleverige goedje. 
Gaandeweg leveren de inspiraties een steeds beter resultaat op en kunnen de longen zich 
ontplooien. We laten het kalf vervolgens weer op de grond zakken en slepen het voor het 
moederdier. Dat begint haar pasgeborene kwiek met haar tong te bewerken. Het kalf richt 
daarop de kop op en met voldoening aanschouw ik samen met mijn overbuurman het 
tafereel. Wij hebben nog precies op tijd hulp kunnen bieden en het kalf voor een akelige 
dood kunnen behoeden. 

door Menno J. Wiersma  www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl 
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Na een jachtig ontbijtje rep ik mij naar de praktijk. Hoe zou de operatiepatiënt het maken? 
Nieuwsgierig tuur ik alvast door het raam van de opname. Thijs zit de driepoot met goed 
gevolg te voeren en steekt de duim omhoog als ie mij naar binnen ziet gluren. Fijn! Dan vul ik 
snel mijn auto aan voor de volgende visite. Er dient een hele veestapel van ruim 200 dieren 
gevaccineerd te worden om deze tegen de koeiengriep te beschermen. De veehouder had al 
gebeld of ik niet wat eerder kon komen. Hij moet immers ook kuilen… Als ik in de auto stap 
herinner ik mezelf aan het feit waarom ik dit vak zo mooi vind. Welk beroep biedt zoveel 
variatie en voldoening? En zozeer inspiratie om bistedokters te kunnen schrijven? Zo ben ik 
dus binnen 24 uur terug in de hectiek van alle dag en de vakantie alweer bijna vergeten. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog! 
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Gezellige (en koude…) Koningsdag op It Stoombootshaad 
 
Op Koningsdag had WartenActief weer het een en ander georganiseerd op ons dorpsplein. 
Het weer was niet fantastisch, maar daarom had Warten Actief een tent opgezet.  

Zo kon iedereen droog staan tijdens het timmeren van de vogelhuisjes. Veel kinderen namen 
hieraan deel. Daarna mochten ze het vogelhuisje meenemen. 

De vrijmarkt werd omgetoverd tot een kofferbaksale, door het slechte weer. Tijdens de sale 
verkochten kinderen ook cakejes en snoepjes. Warten Actief deelde gratis koffie en broodjes 
hamburger uit. 
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Puzzel 

Vul het ontbrekende woord in om de juiste spreekwoorden/ uitdrukkingen te krijgen. 
Graag voor 10 juni inleveren bij Roel en Martsje op Hoofdstraat 34. 
 

1. Daar zit …………… in 
2. Vroeg ……………. is vroeg rouwen 
3. Zijn …………….. uitslaan 
4. Sport staalt …………… 
5. Zwammen in de …………… 
6. Naar iemands ………….. dansen 
7. Een …………… hebben voor iemand 
8. Een verbeten ……………….. 
9. Slechte voorbeelden bederven goede …………… 
10. Help …………., zo helpt u God 
11. Wie niet past op de tijd, is zijn …………… kwijt 
12. Als het in de ……………. Regent, drupt het in de hut 
13. Dat gaat ………….. fout  
14. Alles op ………….. en snaren zetten 
15. Ergens geen ……….. in zien 
16. Van de …………. plank 
17. Er de ………. aan geven 
18. De ………….. zijn zuur 
19. Iets van je ………… vinden 
20. Een …………….. van de hond 
21. Ergens geen ……….. van snappen 
22. Kiezen of …………. 
23. Je ………….. tellen  
24. Van …………… trekken  
25. Als het ……………. regent, staan mijn schotels omgekeerd 
26. Onder de ………… zijn 
27. Het is hier niet …............ 
28. Ergens …………. sikkepit van geloven 
29. Er loopt een ………. door 
30. Door de ………. geverfd 
 
 
 
 
 
Oplossing puzzel mei: 

before 

even 

be right back (ben zo terug) 

inderdaad 

I see (ik begrijp het) 

best friends (hartsvriend(inn)en) 

zeker 

in ieder geval 

in real life (in het echte leven) 

oké 

zeer waarschijnlijk of so wie so 

As soon as possible (zo snel 

mogelijk) 

facebook 

inderdaad 

later 

wacht 

thank you (dank je) 

be there for you (ik ben er voor je) 

ik zie je later 

have fun (veel plezier) 

no problem (geen probleem) niet 

praten 

succes 

shaking my head (ik schud mijn 

hoofd) 

talk to you later (ik spreek je later) 

we are friends (wij zijn vrienden) 

welcome back (welkom terug) 

wat jij wil 

waarschijnlijk 

kusje knuffel kusje knuffel 

verder op whats app 

 

Stand na puzzel 4: 
 

1. Grietje Velink  120 

2. Fam. De Wal   120 

3. Leo en Greetje 120 

4. Geartsje Boersma 118 

5. Annie Hobert  120 

6. De Midsbuorkes 119 

7. Tet Tichelaar  118 

8. Easge en Anneke   90 

9. Familie Pool    90 

10. Boele en Rienkje   89 

11. Klasina en Femke   30 

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, SPOED: KEUZE 1 

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) 
 
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 

 

mailto:herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
http://www.huisartsgarijp.nl/


 

Kommune – Juni 2019 39 

Fysiotherapie Smith, Wergea en Garijp, tel: 058-2551885 / 0511-521802 

Osteopathie Philip Schippers D.O., tel: 06-1411 2182 

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 Wergea-Warten 

Contactadres bijv. bij overlijden: Pastoor P.J.J. Stiekema 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. Niels Nieuborg, met ondersteuning van dhr. Jan Vullings. telefoon: 0900-8844 

Begrafenisvereniging “Memento Mori” 
Bode: Dhr. Th. Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-5393 1149 

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’. 

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: havenkantoor (voorin de haven) en Schepenkring makelaar (achterin de haven) 

 

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