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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 die anoniem wordt aangeleverd wordt niet geplaatst. Kwetsende en/of 
discriminerende uitlatingen worden niet geplaatst. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te corrigeren, om eventueel 
lettertype/grootte aan te passen en om taalgebruik aan te passen. 

 Kopij en reacties op geplaatste artikelen kunnen alleen schriftelijk ingediend worden op 
het redactieadres, liefst via het e-mail adres, in lettertype Arial 11. 

 U kunt uw advertentie maandelijks aanpassen, graag doorgeven vóór de eerste van de 
maand bij betreffende contactpersoon. 

 Abonnement: een ieder die buiten het dorp woont en graag betrokken wil blijven bij het 
dorp kan een abonnement (€ 27,50) aanvragen bij de penningmeester. 

 U ontvangt de Kommune kosteloos. Dit kan o.a. dankzij onze vele donateurs. Wilt u ook 
voor 10 euro per jaar (meer of minder mag ook!) donateur van de Kommune worden? 
Meld u dan aan via kommunewarten@hotmail.com of maak een bedrag over op 
onderstaand bankrekeningnummer. 

 

COLOFON 
 
Redactie: 

Redactieadres en e-mail adres:  
Lianne Koning, Hoofdstraat 6, 9003 LH Warten 
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254, Annekehoekstra1957@hotmail.com) en 
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij 
 
Bestuur: 

Joke Peenstra, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 

470 exemplaren, 52e jaargang, nummer 2. 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 15 maart 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 april 
17 mei 
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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17 18:00 Ophalen oud papier 
 

I.v.m. de maatregelen tijdens de coronacrisis kunt u ervan uitgaan, dat de activiteiten in het 
dorp zijn geannuleerd. U kunt de website van Warten in de gaten houden voor actuele 
informatie of contact opnemen met de desbetreffende stichting of vereniging. Voor 
contactinformatie van diverse verenigingen kunt u terecht op de contactpagina achterin de 
Kommune. 

 
Geboren: Maud, dochter van Ewoud v.d. Berg en Denise Pander 
 
Ingevlogen: John en Anna de Vries, Willem en Jan van der Heide, Leechlan 7 
 
Overleden: Marijke Tjaberings, 65 jaar oud, Schoolstraat 11  
 Lodewijk Albada, 60 jaar, Rounwei 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste dorpsgenoten, 

Nog steeds zijn we in de greep van de corona, maar er gloort licht. De scholen mogen weer 

open. Heel fijn voor kinderen en ook voor de ouders. En koning winter heeft ons een groot 

kado gegeven. Even leek het of de Corona niet bestond. Blije gezichten in het dorp. We 

hebben weer even kunnen proeven aan het mooie leven. 

In dit nummer een pagina ijspret als herinnering. 

De activiteitenagenda zal voorlopig nog leeg blijven. 

Laten we naar elkaar blijven omkijken en uitkijken naar de lente die deze maand begint. 

 
 
 

 

 

 

 

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. 

Dorpsagenda 

Roekenijs 
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Wy wolle elts tige tanksizze, foar it meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave mem, beppe en 
oerbeppe 
 
Bertha Boersma - Huitema 

 
It hat ús tige goed dien, dat der safolle minsken mei ús meilibbe ha.  
 
Bern, beppe- en oerbeppesizzers 

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

 

Beste Buurtgenoten, 
 
Wij zijn John (51) en Anna de Vries (54),  en onze kinderen zijn Willem (23)  en Jan van der 
Heide (21). Willem is trucker en houdt van vissen, bootje varen, reizen, klaverjassen en heel 
veel gezelligheid. Jan studeert aan de Hanze, Vastgoed en Makelaardij, en woont 
grotendeels in Groningen. Hij is ook gek op reizen. 
 
Ook verhuizen mee:  golden retriever Joycka, onze katten Jasper, Snoek en Mockx, en 
straks komt er nog eentje bij: Monster. 
 
Wij wonen nu in Ureterp, en zullen rond eind mei verhuizen naar het mooie plekje aan 't 
Leechlan 7. We weten zeker dat wij enorm zullen genieten van deze mooie boerderij aan het 
water, die jarenlang van de familie Kalsbeek was. 
 
John heeft een eigen bedrijf Jura Finance. Hij geeft advies op het gebied van financiën, en 
regelt onder andere hypotheken en verzekeringen. Hij is niet alleen werkzaam in het 
noorden, maar ook in andere delen van het land (voor expats). Hij is gek op sleutelen aan 
auto's, en houdt van motorrijden. 
 
Anna heeft een eigen notariskantoor in Drachten, ook is zij mediator (met name 
echtscheidingen) Daarnaast geeft zij op verzoek vaak les of een lezing aan verschillende 
groepen of studenten. Anna werkt samen met notarissen in Grou, Leeuwarden, Heerenveen 
en Sneek.  
 
Passie van ons beiden is reizen. 
 
Hopelijk kunnen wij eens kennismaken in de nazomer, als deze corona toestand achter de 
rug is.  
 
Groeten en blijf gezond ! 
John en Anna de Vries 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Bêste doarpsgenoaten, 
 
26 jannewaris bin ik 90 jier wurden. Troch de corona koene wij gjin feest hâlde. 
Mar wat hawwe de minsken yn Warten oan mij tocht troch it bringen fan in kaart, in lyts 
kadootsje en in groet foar it rút. 
It wie geweldich! 
 
Tige tank hjirfoar, 
Doet Popma 

 

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 
  
  

7 mrt 
14 mrt 
21 mrt 
28 mrt 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

Warstiens 

Warten 

Warstiens  
Warten 

ds. A .Buizer 
ds. Boomsma (naar gereformeerde kerk) 
ds. Tinga 

ds. A .Buizer 
 
 
 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

 

Kerkdiensten zullen gehouden worden onder voorbehoud met inachtneming van de 
regels van de RIVM 
 

 Zondag 
 Zondag 
 Zondag 

 

14 mrt 
21 mrt 
28 mrt 

 

9.30 

9.30 

9.30 

 Ds. Boomsma 

Ds. L. Oost 
Ds. J. de Kok 

 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

Allemaal onder voorbehoud.  
Zolang de Lockdown aanhoudt gaan de vieringen op de dinsdag altijd door en op de 
zondagen niet.  
 
di. 
zo. 
di. 
zo. 
 
 

9 mrt 
14 mrt 
23 mrt 
 28 mrt 

 

19.00 

9.30 

19.00 

9.30 

 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

 

B. van der Wal 
Liturgiegroep 
B. van der Wal 
B.v.d.Wal / G.Kamsma 

Euch. 
Wo.Co. 
Euch. 
Euch. 
 

 
  

Kerkdiensten 
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Wie had begin 2020 gedacht dat dit een jaar zou worden welke we niet snel zullen vergeten. 
Ondanks alle COVID19 maatregelen en de vele activiteiten die helaas niet door konden gaan 
hebben we er met ons allen voor gezorgd dat er maandelijks weer een mooi gevulde 
Kommune bij u op de deurmat lag!  

 

Samen met de vaste bezorgers werd “De Kommune” weer 10x bij u bezorgd. Het bestuur en 

de redactie kwamen dit jaar vanwege de COVID19 maatregelen een aantal keren online bij 

elkaar om diverse zaken te bespreken.  

 

De redactie komt maandelijks bij elkaar om “De Kommune” samen te stellen en de opmaak 

in orde te maken. De opmaak wordt vervolgens digitaal verstuurd naar de drukker.  Wanneer 

deze gedrukt is wordt deze opgehaald om vervolgens z.s.m. bij u bezorgd te kunnen worden. 

Hierbij willen wij al onze vaste bezorgers/vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet! 

 

“De Kommune” wordt ook op de website van Warten geplaatst; www.warten.nl. Zo kunnen 

ook mensen buiten Warten op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en weetjes.  

 

Wij willen de mensen bedanken die trouw iedere maand iets aanleveren aan “De Kommune” 

en de bedenkers van de puzzel; wij stellen dit zeer op prijs! 

 

Om “De Kommune” een blad van het dorp te laten zijn, met de laatste nieuwtjes en weetjes, 

roepen wij u allen op om artikelen of Roekenijs aan te leveren.  

De redactie en het bestuur van “De Kommune” 
 

      
Begrafenisvereniging Warten e.o. 

 

DRINGENDE OPROEP!  

GEEF S.V.P. UW E-MAILADRES AAN ONS DOOR! 
 
Wij zijn bezig met het optimaliseren van ons ledenbestand met e-mailadressen en dat 
kunnen we niet zonder uw hulp. Wij vragen u daarom een e-mail te sturen 
naar mementomoriwarten@gmail.com met hierin vermeld uw adresgegevens. 
 
In de toekomst willen wij onze leden namelijk digitaal van informatie voorzien. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 
 
Bestuur Memento Mori Warten e.o. 

 

 
 

  

Jaarverslag De Kommune 2020 

Contactgegevens 

mailto:mementomoriwarten@gmail.com
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Jaarvergadering 

Voor velen van ons is in het jaar 2020 Covid 19 bepalend geweest voor 
wat er wel en vooral ook niet kon. Zo ook voor Dorpsbelang en kon in maart 2020 de 
jaarvergadering van Dorpsbelang niet doorgaan. Toen hadden we nog de verwachting dat 
we deze in het najaar alsnog zouden kunnen houden. Deze verwachting bleek achteraf niet 
realistisch te zijn en zitten we dit jaar in dezelfde situatie. We mogen nog steeds niet met 
grote groepen bij elkaar komen en hebben we wederom besloten de jaarvergadering uit te 
stellen. Wij hechten veel waarde aan het fysiek bij elkaar komen en terugkoppelen en 
bespreken van onze punten. Daarom hebben we ook nu weer de hoop dat we alsnog in het 
najaar de jaarvergadering kunnen houden waarbij we u fysiek mogen ontvangen.  
Omdat we nu nog geen jaarvergadering houden waarbij u fysiek aanwezig kan zijn, is er bij 
deze Kommune opnieuw een bijlage bijgevoegd met de jaarverslagen. Deze kunt u bewaren 
voor de fysieke vergadering die we alsnog in het najaar willen houden. 
Bij vragen en/of opmerkingen hoeft u niet te wachten tot het najaar, we willen u uitnodigen 
om dan gelijk contact met ons op te nemen. U kunt dit doen via ons emailadres: 
dbwarten@gmail.com.  We zien uw reactie graag tegemoet. 

Speeltuin  

Er is financiële ruimte om in de speeltuin een speeltoestel te plaatsen. Graag horen we 
daarom ook van ouders met jonge kinderen waar nog behoefte aan is. Laat het ons weten op 
ons emailadres: dbwarten@gmail.com 
 
De doelstelling van dorpsbelangen Warten is het bevorderen van de leefbaarheid in het 

dorp en het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp naar gemeente en 
provincie. 
   
Lid worden?  Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid 

worden. De contributie is 7 euro per jaar. Bent u nog geen lid maar wil dit wel graag mail dan 
naar dbwarten@gmail.com, of vul het automatisch incassoformulier uit de informatiemap in 
of bel naar 06-10087155. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. 
Voor alle nieuwe inwoners is er een informatiemap met flyers van de verenigingen. Bent u 
een nieuwe inwoner van Warten en heeft u nog geen map ontvangen laat het ons weten 
 
Wilt u een Wartenster of Dorps- vlag aanschaffen neem dan contact op met 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.   
 
Het bestuur komt op iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar voor een vergadering. 

Zijn er vragen/opmerkingen of suggesties, geef het aan ons door via dbwarten@gmail.com.    
 
Bestuursleden: 
• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24, ludwina.castelein@gmail.com,  
tel: 06-23197167  
• Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73 lieuwe.kuppens@gmail.com,  
 tel: 06-36188912  
• Secretariaat; Martine Groenendal, Midsbuorren 4, dbwarten@gmail.com, tel: 06-42625540  
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, tel: 06-27056662 
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1, tel: 06-51368886 
• Lid; Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, tel: 06-45806173 
  

Dorpsbelangen Warten 

mailto:dbwarten@gmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
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Terwijl ik dit schrijf zitten we nog in een winterperiode met sneeuw en ijs. 
Desondanks kijken we als bestuur uit naar een nieuw vaarseizoen met onze fietspont. Het 
afgelopen jaar zagen we niet genoeg mogelijkheden om te varen vanwege allerlei 
beperkende coronamaatregelen. 

Dit jaar rekenen we erop, mede door de vaccinaties, dat het coronavirus ons niet al te lang 
meer in zijn greep houdt. Het zal echter nog wel even duren voordat iedereen beschermd is. 
Hopelijk kunnen dan de maatregelen ook versoepeld worden. 

Intussen doen we wel een oproep voor meer vrijwillige schippers die de pont straks elke dag 
in de vaart kunnen houden. Normaal gesproken duurt het vaarseizoen van eind april tot en 
met eind september en er wordt elke dag van 10.00 uur tot 18.00 uur gevaren in twee 
dagdelen van vier uren. Op het ogenblik zijn er ruim 45 vrijwillige schippers actief en enkele 
vrijwillige kaartverkopers. Per dagdeel is een schipper nodig. Iedere schipper is vrij om een 
kaartverkoper mee te nemen. Je kunt wel begrijpen dat het een hele opgave is om het 
schema rond te krijgen. 

Wie heeft nog wat vrije tijd over, kan varen en wil ons helpen? Het is een gezellige bezigheid 
en je ontmoet allerlei mensen die voor hun plezier op pad zijn. Voordat je als vrijwilliger aan 
de slag gaat wordt er eerst proef gevaren. Veiligheid voor de gasten staat voorop. We varen 
op druk vaarwater en kruisen bovendien het PM-kanaal, zodat we graag zien dat de gasten 
zich aan boord van de pont veilig voelen. 

Voor meer informatie telefoon 058-255 1263 of 06-1295 4125. 

Namens het bestuur, Liesbeth van der Werff 

 

Beste leden, 
 
In maart wordt bij de leden, die ons gemachtigd hebben tot automatische incasso,  
de jaarlijkse contributie voor 2021 afgeschreven. Leden die zelf de contributie overmaken, 
verzoeken wij dit voor eind maart te doen op banknummer NL97RABO0335499775 t.n.v. 
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord. Deze bedraagt 4 euro. Voor degene die de contributie al 
hebben overgemaakt geldt dit verzoek uiteraard niet. 
 
De jaarvergadering die wij altijd in de 2e helft van februari houden, gaat helaas i.v.m.  het 
coronavirus voorlopig niet door. Statutair zijn Tonny Biesterbosch en Johannes Kooistra 
aftredend, maar beiden hebben zich weer beschikbaar gesteld en gaan in ieder geval door 
tot het moment waarop het weer mogelijk is een jaarvergadering te houden. 
 
Ook de nazorgvergadering eind maart gaat i.v.m. het coronavirus niet door. 
De nazorgers krijgen via de e-mail in maart nader bericht over de nazorg. 
 
Nog geen lid?  Voor slechts 4 euro per jaar kan dat. U kunt zich aanmelden bij één van 
onze bestuursleden of via de e-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
Door ons te steunen kunnen wij ons blijven inzetten voor de natuur en met name de 
weidevogels. 
 
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord. Namens het bestuur, Jan de Boer 
  

Vogelwacht Idaarderadeel Noord 

Oproep vrijwilligers voor de Oerhaal 

mailto:boerdejan@kpnmail.nl
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En dan ynienen, nei in wykein mei hurde wyn, froast en snie, leit de feart moarns ticht. It is 
kwalster en grûniis. It is snijend kâld mar mei in waarme jas kin ik my dêr tsjin klaaie. It friest 
nachts àl mar mear en ek oerdeis bliuwt de temperatuer ûnder nul. Geandewei de wike wurdt 
der al riden op iisbanen en ûnderstrûpt lân. It iis yn de feart achterhûs is min, op plakken leit 
noch gjin fingerdikte. Achter it finster hâld ik myn hert fêst as guon nei in pear nachten al de 
earste streken yn it tinne laachje snie sette.  
 
Nei myn ûngemak in pear jier lyn is reedriden foar my eins net mear oan de oarder. Mar as 
geandewei de wike de temperatuer nachts al mar mear sakket, it Wiid sterker wurdt, giet 
myn langstme lyk mei it friezen op … miskien dochs noch, efkes … foarsichtich tusken de 
stegers en miskien moarn op’e neidei hinne en wer Peenstra? Jûns appt de dochter -  as we 
ek noch in pear redens maat 39/40 lizzen ha. It antwurd is nee, want … miskien ommers? 
 
Ek op Headamskampen wurdt al riden. As ik rinnende lâns Heamdamsleat gean, skimerje de 
earste riders troch de reiden. Ik doch krekt in stap hurder lykas myn hert, dat krekt in slach 
hurder slacht. Ik sjoch net allinne riders. In blau swaailjocht skimeret tusken it sêft ferwegen 
fan de reiden. As ik neier kom hear ik kermjen fan de brankaar kommen. In âlder frommeske 
leit derop, ien hân oer de eagen en de oare frjemd ferwrongen foar it boast. 
 
By de koek en sopy-tinte jit ik my wat waarmte yn it liif. By it sjen fan al dat ridend folk wurd ik 
eins fansels al waarm mar myn oanstriid om op redens is aardich bekuolle. As efkes letter de 
sike-auto mei blau swaailjocht stadich fuortryd, stiet myn eigen rit fan in pear jier lyn my wer 
helder foar de geast. Nei’t ik noch wat by it iis omspaan en hjir en dêr mei in bekende wat 
praat, set ik oer it skulpepaad wer op hûs oan.   
Yn it weistjerren fan de iiswille geane myn gedachten as fansels nei sawat 58 jier lyn. Nei 
myn earste slaggen op de Foudering yn Wergea oan de stok tusken ús heit en Tytsje 
(OBAS) yn.  
Letter mei oare bern út de nijbou ride op it ûnderstrûpte hoekje bougrûn neist de Foudering. 
‘Pake Floris’ fage de baan, bûn ús sa no en dan opnij wer ûnder. ‘Beppe Teatske’ hie 
waarme poeiermolke, fage snotnoazen en bewuolle yn har bûnte skelk de blauwe 
bernehantsjes. 
Myn earste loop nei pake en beppe, healwei de Meannewei útpûste yn de sleatswâl 
snobjend fan de rezinen, oerholden fan d’ien as d’oare tocht dy’t ús heit earder riden hie. 
As bern foar it earst oer Headamskampen - dy ûnmjitlik skitterjende iisflakte dêr’t gjin ein oan 
skynde te kommen.  Letter al dy oare tochten. Op iere moarn, mei prykjend froastwaar de 
mearke-eftige wrâld yn. It wie sokke tiden as gie ik op wjukken.  
 
Jûns thús haw ik it doaske mei foto’s noch wer ris foar it ljocht helle. Tusken alderhande 
kykjes en oare nuveraardichheden fûn ik se. Wer hearde ik de wurden fan in pear jier ferlyn – 
ik haw myn bêst dien en hoopje dat jo yn de takomst wer in pear kilometer efterinoar rinne 
kinne, mar dat is mei oan jo. Even stie dy tiid my wer helder foar de geast. 

De foto’s fan it brutsen ankel mei de pinnen, platen en skroeven kamen wer yn it doaske.  
Nei’t ik it deksel der op dien hie, skowde ik it mei in djippe sucht wer yn de boekekast en 
stjoerde in appke. ‘Helje moarn de redens mar’.  
 
De sneontemoarns wie it Wiid fol reedridend folk. Wat hiene de bern in wille. De reade 
kopkes skoden glunderjend de feart del. Guon stiene foar it earst op redens. Wa sil sizze 
wannear dit wer koe? Op dit oantinken soene se faaks jierren tarre moatte. En dan sa’n 
moaie wrâld ynriede sûnder earne poeiermolke?  
 
Ik seach âlde Floris’ Teats wer op it ein fan it ûnderstrûpte kampke bougrûn dwaande yn 
harren nocht oan de wille fan bern op redens en dy middeis stie foar elk dy’t sin oan wat 
waarms hie, poeiermolke op it Wiid. 
 

Anne Heegstra 

Reedriden 
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Beste dorpsbewoners, 
 
Op woensdag 14 April hebben wij traditiegetrouw weer de bloemenactie. 
Vanwege alle maatregelen beginnen wij deze keer iets eerder, namelijk om 16:00. 
 
Graag tot ziens, 
Jeugdsoos de Roekeflecht 

 

Wat hiene we in moaie wike….. teminsten as je fan iis en snie hâlde de twadde wike fan 
febrewaris. Spitich dat de snie net goed plakke woe en de sniepopwedstriid in dregen wie. 
Dochs binne d’r in lytse tweintich sniepoppen makke troch ferskate leeftiidsgroepen. De 
lekkere sniepopprizen waarden spontaan oanbean troch bakkerij Boekema; wêrfoar tige 
tank. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei de sniepoppen moast d’r fansels riden wurde. En dat wie net samar klear. De mannen 
fan de iisferieniging hawwe alle war dien om de baan d’r wat knap bij te krijen. Diels is dat 
slagge. It alderbelangrykste wie fansels dat de jeugd op redens koe en dat is slagge. Sjoch 
ek ff nei it filmke fan Eduard op Warten City. 
 
En as it dan in pear dagen wat fêrzen hat dan moatte je fansels it Wartenster Wiid op en op 
nei Wergea en Ljouwert. Ferskate riders dy’t ff plat gongen en mei sere knibbels en skonken 
wer oerein kamen. Mar wat hiene we in wille en sa koene we efkes de barre tiid fan Corona 
“ferjitte”. 
 
Op it momint dat ik dit stikje meitsje sitte de rúten foar ûnder de izel en reint it……. 
 
It giet rap op en del yn ús kikkerlantsje. 
 
Lit de maaityd mar komme en de temperatoer wer rjochting de tweintig graden gean. 
 
Gerard  

Iis- en sniewille…… 

Vooraankondiging bloemenactie  
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Met dank aan Hans Zandberg voor de foto’s. 
En laten we de ijsbaanploeg niet vergeten te bedanken voor hun harde werken! 

 
  

IJspret in Warten: 13 en 14 februari 2021 
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Ook toen al positief of negatief en een zoon die in elkaar werd geslagen in Drachten. 
Tiden hawwe tiden, sizze we dan…….. en d’r feroaret gjin bliksem. 

  

Uit de oude doos extra!  
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Ook uit de oude doos: Bijna 40 jaar geleden ging deze coaster te water bij Bijlsma. Het is fijn 
dat er tegenwoordig weer schepen worden gebouwd op dezelfde werf.  
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Als bewoner van Warten heb je dit huisje in Warten vast gezien. Misschien toen je op het 
terras zat bij het water, of toen je naar het Earmhûs liep. 
Maar wist je dat hier vroeger een smederij zat? 
Deze smederij wordt nu gestript en weer zoveel mogelijk in oude staat hersteld. 
Het zal straks mooi passen bij het Earmhûs en de Greidbuorkerij. Een mooi stukje historisch 
Warten herleeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Binnen kun je nog goed zien waar het aambeeld heeft gestaan. En de grote slijpsteen. 
Maar voor enkele gaten in de vloer is nog geen verklaring gevonden. Waar dienden zij voor? 
Zijn er misschien mensen in Warten die hier meer van weten? Uw verhalen zijn welkom. 
 
  

Werkzaamheden aan de oude smederij 
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Puzzel A 
We zoeken in deze puzzel een woord , dat met het menselijk lichaam 
heeft te maken. 
Samen vormen ze een nieuw woord 
 
 1…………….kas  2……………..ader  3…………..klep 
 4 hoek…………..  5…………….band  6 kuit………….. 
 7 scheur………...  8……………..gang  9 onder………… 
10 ………….appel 11 opper…………... 12 ………….slag 
13 slok………….. 14……………...been 15…………..spier 
16…………...stoot 17………………pan 18…………..haar 
19…………..schijf 20 leder……………. 21…………..riem 
22 onder…………. 23…………..wimper 24…………schelp 
25 opper…………. 26…………….vlees 27………….top 
28 voor…………... 29 wijs……………. 30………….palm      
 
Bij veel dingen, die u doet gebruikt u uw armen of benen. 
Als u wat doet,  doet uw hele lijf mee. 
 
 

 

Puzzel B 
 

In dit merkwaardige fietsverslag vindt u 41 woorden terug, die iets met uw lichaam 
te maken hebben. 
 
De eerste hebben we al vet gedrukt. De volgende 40 mag u onderstrepen. 
 
Na vele jaren hielden we met Pinksteren eindelijk weer enkele fietswedstrijden. 
Erik slipte in een snelle boog over de dijk, maar een passerende kruidenier stak 
d'armen uit en ving Erik uit de lucht op. Raymond schoot te ver door over de ribbels. 
Dat leverde Job een kleine winst op. Uiteindelijk werd het bijna een gelijke stand. 
Ondertussen stonden Iris en Anneke  elke keer te duimen, dat het droog zou blijven. 
Maar toen er toch een buit kwam konden we bij oma Agnes terecht. 
Handig wreef Lies onze voeten af met een borstel. 
Anneke schoof de deur open en haar oma maakte een hartige soep warm, waar ook 
selderij, tong en amandelen in schenen te zitten en dat lustte ik niet! 
 
 
  

Puzzel 
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Dorpsbelangen Warten  
Tini Schippers (secretariaat) | Hoofdstraat 79 | 06-3618 8912 | dbwarten@gmail.com | www.warten.nl 
Lieuwe Kuppens (penningmeester) | Hoofdstraat 73 | | 06-36188912 | lieuwe.kuppens@gmail.com 

Frouljuskoar Eigenwiis | Geertje Conradi | 06-57591409 | www.frouljuskoareigenwiis.nl 

Jachthaven Wartena | 058-255 1870 | info@jachthavenwartena.nl | www.jachthavenwartena.nl 

Jeugdsoos De Roekeflecht roekeflechtwarten  deroekeflecht.warten 

Korfbalvereniging Mid-Fryslân | Sjieuwke Span | 06-3838 8383 | www.kvmidfryslan.nl  

Memento Mori | secretariaat | 058-2552564 |  mementomoriwarten@gmail.com | www.warten.nl 

Museum Warten | info@museumwarten.nl | 058-255 2546 | www.museumwarten.nl 

Ondernemersvereniging | Annet Bouma (secretariaat) | ovwarten@gmail.com 

Shantykoor De Feanstampers | D. Wartena | 0511-847 280 | www.feanstampers.nl 

Stichting Iepenloftspul Warten | Pieter Rodenburg (secr. | 06-24768954 | www.iepenloftspul.warten.nl 

SV Sparta | fitnessvereniging | 06-3639 6628 | svspartawarten@hotmail.com 

Tennisvereniging Warten | Fokje Bouwmeester (secretariaat) | 06-1307 1505 | tvwarten@gmail.com 

Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com | TSWarten 

Volleybalvereniging M.E.P. | Riemke Jorna (secretaris) | Oer de Barten 7 | 06-3655 0767 

Wartenactief | Tjitske van Balen | wartenactief.tjitske@outlook.com 

IJsclub De Harmonie | Rigtje Wartena (secretariaat) | ijsclubharmonie@hotmail.com 

IJs- en Zeilvereniging De Kruiswaters | Riemke Jorna | kruiswaters@gmail.com 

 
  

Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen 

mailto:dbwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:info@museumwarten.nl
mailto:tswarten@gmail.com
mailto:wartenactief.tjitske@outlook.com
mailto:kruiswaters@gmail.com
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek 

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

Leeuwarderweg 61, 9005 ND Wergea | Tel: 058-2551261, SPOED: KEUZE 1 

website: www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.nl 

 

Spreekuur en openingstijden: 

Open van 08.00uur – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 uur – 13.00 uur. 

Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op afspraak. Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 

en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, alleen op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. 

Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 uur. 

Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  

 

Apotheek: 
Spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd 
worden in de ‘Recept-Brievenbus’. Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, de 
‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 (tijdens kantooruren bereikbaar) 
 
Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op 
woensdag tot 18.00 uur). 

• herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, naam  en 
dosering herhaalmedicatie, keuze bezorgen of halen. 

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

Bezorgen medicatie: thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en Warten. 
 
Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet ingeschreven patiënten mogelijk. 
Intakeformulier verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de website. 
 
Avond-, nacht en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 
Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL voor spoedreceptuur avond-, nacht- en weekend. 

 
Apotheekhoudend huisarts, H.C.A. Veldhuizen, Eendrachtsweg 9, 9263 PH GARYP 
Telefoon: 0511-521264, Spoednummer: 0511-521200, Faxnummer: 0511 521930 
Website: www.huisartsgarijp.nl 
 
Spreekuur: 
maandag t/m vrijdag ’s morgens volgens afspraak 
Afspraak maken, aanvragen visite: 
Voor dringende medische hulp op dezelfde dag: 8.00-9.00 uur 
Voor andere dagen: 9.00-11.00 uur 
 
Telefonisch spreekuur: 
Ma, di en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur of via email: info@huisartsgarijp.nl 
Herhaalmedicatie voor 8:00 uur besteld kan de volgende werkdag tussen 16 en 17 uur worden 
afgehaald (m.u.v. woensdagmiddag). 

via internet: www.huisartsgarijp.nl 
Receptenlijn: 0511-521264 optie 2, of doosjes in brievenbus bij praktijk 
Ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur (behalve woensdag) 
Bezorgen: 

Garijp in even weken, Warten in oneven weken 
Vrije middag: 

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur 
Vakanties zie www.huisartsgarijp.nl 

 
Avond/nacht- en weekenddienst: Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 

 

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

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

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens) 

Predikant, Drs. A. Buizer-Tchiengang, tel: 058-2159100 

Contactpersoon, kerk Warten, Piet en Grietje van der Velde, tel: 058-255 28 74 

Gereformeerde kerk Warten, Wergea en Warstiens 
Scriba: Botina v/d Hoek-van der Meulen tel. 06-1108 2856 
e-mail: scriba@pknwarten.nl. Website: www.pknwarten.nl 

Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten 

Contactadres bijv. bij overlijden: Pastoor B. van der Wal 058-2894090 (even weken) Pastor G.M.H. 

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

Beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten: Jan Meinderts 06-5367 8739  

Beheerder RK kerkhof: Adrie Hobert tel: 058-255 1582 

Stichting Beheer Wartena 

We beheren en verhuren It Iepen Stee aan de Schoolstraat te Warten.  
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Rik Ripperda, tel.:  058 – 255 29 39  

KDV It Roekeltsje: Peuterspeelleergroep, Dagopvang en Buitenschoolse opvang. Schoolstraat 2, 9003 

LP Warten. Tel. 058-811 9880, www.itroekeltsje.nl  / info@roekeltsje.nl  Eigenaar: A. Bouma 

O.B.S. ‘De Finne’ 

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

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

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

Begrafenisvereniging “Memento Mori” 
Bode: Anna Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-1033 0337 

Dorpenteam Warten/Wergea Telefoon: 0566 – 625151 e-mail: info@dorpenteam.nl 

Internetsite Warten: www.warten.nl 

Bibliotheek Warten: elke maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in ‘It Iepen stee’. 

Bij hartstilstand, bel 112! 

Als het een hartstilstand betreft, stuurt de meldkamer een alarmoproep naar de 

burgerhulpverleners die het dichtst in de buurt zijn en een AED kunnen bedienen. 

 

Locaties AED in Warten:   

- Bij de brug 
- Bij Bijlsma Wartena,  Midsbuorren 12, ma t/m vr van 7.00 tot 17.00 uur. (2e buitendeur aan 

linkerkant (personeelsingang), rechtdoor de gang in, aan de rechterkant van de muur). 

- 2x bij de jachthaven:  
havenkantoor (voorin de haven) en Schepenkring makelaar (achterin de haven). 
 

 

  

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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