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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 3 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 19 april 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 mei 
14 juni 
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14 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 achter in de 
Kommune. 
 

 

 
Ingevlogen:                 Peter en Dirkje de Haan, Butenstreek 1012 
 
 
Uitgevlogen: Erik, Hester, Anouk en Lars van den Berg van de Taanpôle 8 te 

Warten naar It Waarlamke 11, 8941 CG, Leeuwarden 
                                   Jan Melein en Inge Hoogenboezem met de Eendracht  
                                   naar Leeuwarden 
 
 

 

De Zonnepont gaat weer varen!  
 
Dagelijks van 23 april t/m 26 september 2021.   
 
Vaartijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. 
 
 
 
  

 

Familieberichten: 
 
De redactie roept alle lezers op familieberichten (geboortekaartjes, verhuizingen en 
overlijdensberichten) te sturen naar het redactieadres. U bent er dan van verzekerd dat uw 
familiebericht geplaatst wordt in de eerstvolgende Kommune. 

Dorpsagenda 

Roekenijs 

Zonnepont “De Oerhaal” 
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Ferhûzje!! 
Ûs hiele libben ha Erik en ik mei in protte wille yn Warten wenne. Ûs bern ha we yn Warten 
krigen en se binne hjir nei skoalle gong. Mei oare wurden us “roots” lizze yn Warten. 
Spitich genoch is der troch in gebrek oan wenningbouw gjin trochstream yn Warten. Dit is 
foar de jeugd in grut probleem mar ek foar de 
trochstromers binne der gjin mogelijkheden. 
Omdat wy hiel graach wat oars woenen, ha we 
foarich jier mei pine yn ûs hert fierder om ûs hinne 
sjoen. We seagen in moaie wenning yn’e “De Klamp”, 
wer noch mar ien fan fry wie, al hie it sa wêze 
moatten! We ha der natuurlijk noch wol in pear 
nachten oer sliepe moatten, mar wat ha we in moaie 
wenning kocht mei in protte mogelijkheden. Wy 
hoopje dat we hjir mei krekt safolle wille as yn Warten 
wenje meie. 
 
Warten is ût it each, mar NET ût it hert!! 
Wa ris by ys sjen wol, de doar stiet iepen, ûs nije 
adres is:  
It Waarlamke 11 yn Ljouwert. 
 
Groetnis fan Erik, Hester, Anouk en Lars 
 

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

 
Beste buurtgenoten, 
 
Wij willen ons graag aan jullie voorstellen. Wij zijn Peter en Dirkje de Haan en wonen sinds 1 
april 2020 aan de Bûtenstreek in Warten. We wonen daar op onze woonark samen met onze 
Friese Stabij Meike. We hebben 34 jaar in Veldhoven (Brabant) gewoond. Toen Peter een 
baan kreeg bij BD Kiestra in Drachten hebben we een tijdlang een weekend-relatie gehad. 
Peter woonde doordeweeks op de woonark en Dirkje bleef nog wonen en werken in 
Veldhoven. Na ruim 4 jaar begon dat vreselijk te vervelen en namen we het grote besluit om 
ons huis te verkopen en ons in Friesland te vestigen. Maar voor permanente bewoning was 
de woonark wel wat klein. Toen hebben we bij Spruyt in Heerenveen een nieuwe woonark, 
met 2 woonlagen, laten bouwen. Het was een enorm project, maar op 29 januari 2021 was 
het dan zover. De nieuwe ark werd gesleept/geduwd naar ons mooie plekje aan de 
Bûtenstreek. Wat een spannende dag was dat! Daar gaat je huis dan over het water, via 
spoorbrug, Terherne, aquaduct, Grou en Prinses Margrietkanaal. 
We genieten enorm van onze nieuwe woonark. Het is erg mooi en comfortabel geworden. 
Buitenom is het nog niet klaar, maar dat gaat dit voorjaar gebeuren. 
We hopen natuurlijk, net als iedereen, dat de corona-maatregelen zodanig versoepelen, dat 
we er weer op uit kunnen. Dat we weer gasten kunnen ontvangen. Dat Dirkje weer verder 
kan met de Friese les bij de Afûk en dat ze weer kan gaan zingen bij het koor. 
Tot die tijd kunnen we gelukkig wel veel wandelen met Meike. En straks weer lekker varen 
met ons sloepje. We leren de omgeving zo steeds beter kennen. 
We hebben 1 zoon Joost, die met zijn vrouw in Oegstgeest woont. Niet naast de deur dus. 
Als alles goed gaat worden we eind mei pake en beppe. Dat is natuurlijk geweldig om naar 
uit te kijken. We wensen iedereen een heerlijke zomer toe en hopen dat ook het pontje weer 
gaat varen. 
 
Groetenis, Peter en Dirkje de Haan 
  

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

Tot nader bericht zijn er geen kerkdiensten in april. 

 
Noflike en Seine Peaske dagen tawinske allegear! 
Mar bliuw nei elkoar omsjen: ‘Houd moed, heb lief!’ 
 
Mei út namme fan de Griff. PKN tsjerke fan Warten/ Wergea en Warstiens. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

Tot nader bericht zijn er geen kerkdiensten in april. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN          
( ONDER VOORBEHOUD)  
In verband met de lock down gaan alle onderstaande vieringen voorlopig tot nader order niet 
door. Zodra de situatie het toestaat gaat de RK Kerk weer open voor maximaal 25 personen 
per viering. 
Via de website Sintvitusparochie.nl kunt u elk weekend via de livestream een viering 
volgen vanuit één van de twee kerken in Leeuwarden. 
 

vr 
za. 
di. 
zo. 
 
di. 
zo. 

2 apr 
3 apr 
6 apr 

11 apr 
 

20 apr 
25 apr 

15.00 

23.00 

19.00 

9.30 

 
19.00 

9.30 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

 
Martinuskerk 
Martinuskerk 

Liturgiegroep 

Pastores team 

B. van der Wal 
B.v.d.Wal  
 
B.v.d.Wal 
B.v.d.Wal 

Kruisweg 

Euch. Paaswake 

Euch. 
Euch. 2e zondag 
pasen 
Euch. 
Euch. 4e zondag 
pasen 
 

 
 

  

Kerkdiensten 
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Bloembakken 
Ook dit jaar laten we weer bloembakken ophangen door de 
gemeente. Zoals we in ons jaarverslag ook hebben aangegeven 
willen we graag geld besparen door de verzorging van deze 
bloembakken zelf uit te voeren. Van het geld dat we besparen 
kunnen we extra bloembakken laten ophangen en ons dorp 
verfraaien. Weet je nog een geschikte locatie om bloembakken op te hangen, laat het ons 
weten!  
Voor de verzorging van al deze bloembakken hebben we, om de last wat te verdelen, wel 
een aantal vrijwilligers nodig. We zouden het daarom erg leuk vinden als er mensen uit het 
dorp zijn die gedurende de periode dat de bloemen hangen, deze water willen geven.  
Geef je ideeën voor locaties door en/of laat het weten als je wilt helpen met de verzorging via  
dbwarten@gmail.com. 

Buslijn 22 

Aangepaste dienstregeling lijn 22 ingaande op 23 augustus 2021 
Dit betekent dat na de zomervakantie de vroege ochtendrit wordt vervangen door een rit aan 
het begin van de middag. Voor de ochtendrit zetten we een extra Opstapperrit in. 
De ritten vertrek Leeuwarden om 5:50 uur en vertrek Warten om 6:11 uur vervallen en 
worden vervangen door de Opstapper. Extra zijn de nieuwe ritten, vertrek Leeuwarden om 
13:32 uur en vertrek Warten om 13:55 uur. Deze ritten rijden op alle werkdagen met 
uitzondering van de schoolvakanties.De Opstapper is vraagafhankelijk, dient minimaal een 
uur van te voren gereserveerd te worden en kost € 2,50 per rit. Een rit kan gereserveerd 
worden via het gratis telefoonnummer 0800-2802803. Warten en Wergea hebben 
momenteel ook al Opstapperritten naar en van Leeuwarden. Deze ritten rijden op momenten 
waarop geen vaste lijndienst rijdt. 

Huisvesting jeugd 

In verband met de huisvestingproblematiek bij de jeugd en starters, zijn de jonge inwoners 
van ons dorp een handtekeningenactie gestart. Zij zullen een online petitie starten waarbij zij 
u vragen om uw steun in de vorm van uw handtekening. 
Het is tegenwoordig, met de woningkrapte, haast onmogelijk voor onze jonge inwoners een 
huis te bemachtigen in eigen dorp. De woningen die vrij komen worden toebedeeld aan 
mensen van buiten Warten. Het dorp heeft een gebrek aan betaalbare, sociale huur en 
koopwoningen. Hierdoor blijven jongeren gedwongen thuis wonen of verlaten zij het dorp. 
Omdat huisvesting ook bij Dorpsbelangen hoog op de agenda staat en het initiatief van de 
jeugd steunt, gaan we gezamenlijk het gesprek aan met de gemeente en 
woningbouwvereniging Elkien. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd. 

Brug 

Na het aannemen van de motie door de gemeenteraad in december ligt de 
spreekwoordelijke bal bij de wethouder. Deze is naarstig op zoek naar een oplossing die 
voor alle partijen acceptabel is. Half februari is er een overleg geweest om terug te komen op 
het gesprek dat we in januari hadden met de wethouder en gedeputeerde. Tijdens dit 
gesprek werd aangegeven dat de oplossing om financiële redenen niet makkelijk was en dat 
de gemeente meer tijd nodig zou hebben. De provincie gaf helaas tijdens dit overleg aan de 
provinciale brug wel op afstand te gaan bedienen vanuit het Swettehûs en laat daarmee de 
door ons gewenste koppeling van de bruggen los te laten. Begin maart heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Leeuwarden een persbericht doen uitgaan waarin werd 
aangegeven de afstandsbediening van de brug in Warten op te schorten. Vooral vanwege de 
financiële consequenties zou een definitieve keuze nu niet mogelijk zijn.   
Naar aanleiding van dit persbericht hebben we weer contact gezocht met zowel de 
wethouder als met de raadsleden om nogmaals onze visie en  ons alternatieve plan onder de 
aandacht te brengen. We blijven ons inzetten om ook de provinciale brug vanuit Warten te 
bedienen en denken dat de voorgestelde financiële consequenties te eenzijdig belicht zijn. 
 

Dorpsbelangen Warten 

mailto:dbwarten@gmail.com
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Hoewel we nu nog geen zekerheid hebben lijken de meningen in ons voordeel te 
veranderen. Als de gemeente een andere brug kan vinden die op afstand bediend kan 
worden komt een definitieve keuze om onze brug lokaal te blijven bedienen erg dichtbij. 
We durven steeds meer te vertrouwen op een goede afloop..  Wordt vervolgd! 
 
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 
 
 

 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
In de maand maart was ons dorp een paar keer in het nieuws. U leest hierover in deze 
Kommune. Inmiddels zitten we in de lente, de paasdagen staan voor de deur en hopelijk 
komen de mooie dagen er weer aan. De laatste ontwikkelingen op Coronagebied 
voorspellen meer mogelijkheden. Hopelijk zal de agenda in de Kommune binnenkort weer 
bol staan van de activiteiten. Op de FB site van Warten (Warten City) worden allerlei 
wetenswaardigheden over Warten gedeeld. Zo waren er afgelopen maand o.a. berichten 
over de steenmarter die er vandoor ging met de bril van Roel, een bericht over de zeearend 
in de Alde Feanen die een ei had gelegd, een aankondiging van de bloemetjesactie, een 
bericht over de eendenkorven die overal in het dorp verschijnen en veel oude foto’s van 
Warten. En op de FB site van museum Warten worden ook nieuwtjes gedeeld. 
Heeft u nieuws wat u wilt delen? Stuur het naar de redactie van de Kommune. 
 
 

  

Oproep redactie 

mailto:dbwarten@gmail.com
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Beste Wartensters, 
 
Zoals meerderen van jullie al weten zijn wij met de Eendracht verscheept naar Leeuwarden, 
na bijna 16 jaar op het mooie plekje van de haveningang van de Jachthaven te hebben 
gelegen. Als wij terugdenken aan deze tijd dan komen heel veel dierbare herinneringen 
boven water: Onze kinderen Bas en Anna kregen een warm bad bij het Roekeltsje en de 
Finne, gingen spelen met vriendjes en vriendinnetjes, knutselen bij de Knutselclub, tennissen 
bij TV Warten, zeilen bij de Kruiswaters, korfballen bij Sparta en schaatsen bij de Harmonie. 
Met onze buurt ‘t Djipsterein hadden wij een jaarlijkse gezamenlijke maaltijd, filmvertoningen, 
borrelen en natuurlijk de voorbereidingen voor de Merke. 
Dan komen we natuurlijk bij alle feestelijkheden in het dorp: de Merke, Toneel, Wartenster 
Wetter Wille, huldiging van onze zeilkampioenen etc. etc. te veel om allemaal te onthouden! 
We hebben meegedaan en ervan genoten. Enkele malen hebben wij Sinterklaas over de 
woeste baren en de Rogsleat een feestelijke en veilige aankomst op het Stoombootshaed 
mogen bezorgen en met lichtjes in de mast het dorp mogen versieren tijdens de donkere 
dagen rondom Kerst en Oud en Nieuw: prachtig! 
 
Wij danken de havenmeesters en andere medewerkers van Stichting Jachthaven Wartena 
voor hun immer behulpzame diensten om ons verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 
Tot slot danken wij jullie allemaal, inwoners van Warten, die het verblijf voor ons een 
onvergetelijke tijd hebben gemaakt. 
 
Groetjes Jan, Inge, Bas en Anna 
 

 

 

 
 
  

Verhuizing de Eendracht 
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Het jaar 2020 is voor iedereen en ook voor onze IJs en 
zeilvereniging De Kruiswaters een bijzonder jaar geworden. We hadden in eerste instantie 
weer een leuke agenda in elkaar gezet maar dat liep totaal anders …..3 april stond onze 
eerste activiteit op de agenda: de jaarvergadering. Eind februari brak de COVID-19 
pandemie ook in Nederland uit en kwamen we op 16 maart in de eerste lock-down terecht. 
De jaarvergadering, die gepland stond op 3 april, kwam hierdoor te vervallen. We hadden 
toen de hoop dat we de jaarvergadering in het najaar nog konden organiseren. Dat is er 
helaas niet meer van gekomen. De volgende activiteit stond op 18 april: onderhoud, 
schoonmaken en technische controle van de botenvloot. Deze is ook niet doorgegaan omdat 
we in de 1.5 meter samenleving terecht waren gekomen. Door allerlei opgelegde regels was 
het vrij onzeker geworden wat er verder het jaar wel mogelijk was. We hebben later alleen de 
optimistbootjes, de valk en pico verhuisd naar de nieuwe aanlegsteiger. Het kwartetzeilen 
hebben we ook moeten afblazen omdat we bij deze activiteit ook ouders nodig hadden voor 
begeleiding.  
 
Op 4 september is het skipkesilen wel doorgegaan omdat we voor kinderen onder de 12 wel 
iets mochten organiseren zonder strikte regels. Hier waren we erg blij mee en gelukkig 
kwamen hier ook enkele nieuwe kinderen op af. De puzzeltocht die in eerste instantie stond 
gepland op 20 juni hadden we verschoven naar 3 oktober. We hadden de hoop dat na de 
zomer er weer meer mogelijkheden waren. Maar helaas. We hadden als bestuur al een 
alternatief bedacht maar ook deze, net als de onderlinge zeilwedstrijd en het weekend zeilen, 
moesten we schrappen op de agenda. Gelukkig is de praam nog wel eens verhuurd en zijn 
de valk en laser met het mooie weer in de zomer wel vaak meegenomen door de “Vrienden 
van de Raket”. Dit is mooie gelegenheid om laagdrempelig te zeilen en lekker te genieten op 
het water.  
 
We zijn benieuwd wat het nieuwe jaar 2021 ons te bieden heeft en hopen dat er met de 
vaccins die er komen, weer meer mogelijk is. Verder heeft er nog een bestuurswisseling 
plaats gevonden: Riemer Bouma heeft het bestuur na de zomer verlaten en Oege Castelein 
heeft zijn plaats ingenomen. Riemer bij deze ook nog bedankt voor je inzet de afgelopen 
jaren.  
 

Groet, Riemke Jorna secretaresse IJs en zeilvereniging de Kruiswaters 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jaarverslag 2020 de Kruiswaters                         
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Leave minsken, 
 
No’t it wer maaitiid wurdt, komme wy fan Doarp Yn It Grien ek wer foar it ljocht!  
We ha fan ’t winter wer allegear plannen betocht en we hoopje Warten dit jier noch mear yn 
‘e blommen sette te kinnen!  
 

We sille it stik grûn by de jachthaven op ‘e nij ynsiedzje, oan de ein fan de Bleek sille ek 
moaie blommen komme en it hoekje gers op it krúspunt tsjin de grifformearde tsjerke oer 
wolle we ek yn bloei sette. Fierder sille der noch mear leuke aksjes komme, sa as it 
ynsiedzjen fan stokroazen by it museum, kweekasjes foar bern fan 4 oant en mei 12 jier, it 
ynsiedzjen fan bijelinten op ‘e Midsbuorren en de Rounwei, mar dêroer letter mear. En as 
immen in plant of strúk oer hat dan hat in oar dêr miskien wol ferlet fan. Soest him op ‘e 
stoepe sette kinne mei in briefke derby of in berjocht op facebook sette kinne, by Warten 
City. 
 
We hawwe der wer nocht yn en we hoopje jimme ek! 
 
Groetnis fan Doarp yn it grien. 
(Tini, Tieneke, Berber, Martien, Jessica, Froukje, Riemkje, Anita, Tefka en Hilda) 
 

 

 

Beste dorpsbewoners, 

Zoals aangekondigd in de vorige Kommune komen wij op 14 April weer langs 
met de bloemenactie. We beginnen om 16:00, dit zijn de prijzen: 

-         € 12,50  Hanging basket 

-         € 3,00  Traytje bloemen 

-         € 2,50  Zak potgrond 

Speciale actie: 3 trays bloemen en 1 zak potgrond voor €10! 

Graag tot 14 april, Jeugdsoos de Roekeflecht      

        

 

 
Riemke Jorna secretaresse IJs en zeilvereniging de Kruiswaters 
  

Doarp Yn It Grien 

Bloemenactie  
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Uitnodiging  
 
Maandag 29 maart 2021, aanvang 20.00 uur: online Algemene Ledenvergadering van 
begrafenisvereniging Memento Mori Warten e.o. 
 

De vergadering wordt i.v.m. corona-maatregelen via Zoom gehouden. De zoomlink is voor 
leden te verkrijgen door het sturen van een e-mail naar mementomoriwarten@gmail.com 

 
Agenda: 
1. Opening  
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. Notulen ALV 1 april 2020 

Omdat deze jaarvergadering is geannuleerd wegens corona zijn er geen notulen 
beschikbaar. 

4. Jaarverslag 2020 
5. Ledenoverzicht 2020          
6. Verslag penningmeester 
7. Verslag kascontrole-commissie en benoeming nieuw lid kascommissie 
8. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet-herkiesbaar: Alies Sietsma en Klaas Haanstra. 

Het bestuur draagt Anna Heegstra- van den Berg en Gerard Bouwmeester voor als 

nieuwe bestuursleden. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de 

secretaris door het sturen van een e-mail naar mementomoriwarten@gmail.com. 

9. Rondvraag  
10. Sluiting  
11.  

 
Het bestuur: 

Alies Sietsma, voorzitter 
Anneke Venema, secretaris 
Klaas Haanstra, lid 
Boudina de Vries, penningmeester (geen bestuurslid) 
 

 

 

 

WIST U DAT … 

 Uw kinderen gratis lid zijn tot hun 18e jaar mits beide ouders lid zijn en op hetzelfde 
adres wonen. Uw kind moet dan wel aangemeld zijn. Niet aangemeld, geen lid, dus geen 
vergoeding bij overlijden. DUS MELD UW KINDEREN AAN! 

 U al uw wijzigingen betreffende geboorte, verhuizing, nieuw banknummer, etc. door moet 
geven via mementomoriwarten@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Begrafenisvereniging Warten e.o                                          

 

       

mailto:mementomoriwarten@gmail.com
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
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          Ook op facebook kwamen er een paar reacties binnen: 
 
   Er is in dit pand vroeger een kapper geweest. 
 
         Misschien hebben er palen gestaan voor het beslaan van de 
        paarden? 

 
        U kunt nog steeds met uw reacties terecht op de FB site van 
         Museum Warten.  

 
 
 
 
 
 
     
 

                                    En schrijfster en inwoonster van Warten  
              Hilda Talsma schreef het Fryske  
              Boekenweekgeschenk.   

 
    Goed nieuws over de brug:      

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Warten in het nieuws  
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Jierren lyn stiene yn it Wiid en neffens my ek yn de Rogsleat, by’t maaitiid ferskate skammels     

mei einekuorren. Geandewei de maaitiid seachst dan gauris in eintsje mei har húshâlding de 

feart del swimmen. Mar de lêste jierren bliuwe de skammels leech. Op it Wiid sjochst hieltyd 

minder einen.  

Wat liket it my no moai as der wer einekuorren op dizze skammels komme te lizzen en as 

by’t maaitiid wer einepykjes de feart del swimme. 

As we yn Warten no ris in Einekuorreklup oprjochtsje en jild byinoar garje. Foar dit jild wurde 

dan einekuorren kocht. De ynlis hoecht net heech te wêzen, tink oan tusken € 2,-- en € 5,-- it 

lid/jier. 

Nei oanlieding fan boppesteande Facebook-oprop reinde it likes en oanmeldings en hat 
Warten sûnt 1 maart  l.l. in echte einekuorreklup. Ja werklik, in einekuorreklup mei sa’n 60 
leden!. Warten hat hjirmei fêst in primeur want it is grif de earste fan Fryslân, mar wa wit - ek 
wol fan Nederlân.  
De klup hat yn earsten de namme Einekuorreklup ‘de hite hei’ krigen, wat safolle betsjut as 
‘yn in opstiging’. Lju woene net allinne lid wurde, mar guon joegen ek spontaan in koer. 
Sadwaande steane der no 15 kuorren yn en om Warten; yn it Wiid, de Rogsleat, achter de 
Mieden, by it tsjerkhôf en by de Waldastrjitte.  
De kontribúsje ha we ynearsten mei-inoar fêststeld op € 3,50 jiers. As de tiden it fan’t hjerst 
talitte, is it moai fansels as ien en oar yn in gearkomste bepraat en fêstlein wurde kin. 
 
En no mar hoopje dat fan’t maaitiid út guon kuorren pykjes rûgeljen komme  
                                                     
                                                    ----------------- 
 
Jaren geleden stonden in het Wiid en volgens mij ook in de Rogsloot, in het voorjaar 
verschillende schragen met eendenkorven. Gaandeweg het voorjaar zag je dan vaak een 
eend met haar kuikens de vaart langs zwemmen. Maar de laatste jaren blijven de schragen 
leeg.Op het Wiid zie je steeds minder eenden.  
 
Wat zou het mooi zijn als er weer eendenkorven op deze schragen komen te liggen en 
waneer in het voorjaar weer eendjes de vaart langs zwemmen.  
 
Als we in Warten nu eens een Eendenkorvenclub oprichten en geld inzamelen. Voor dit geld 
worden dan eendenkorven gekocht. De inleg hoeft niet hoog te zijn, denk aan tussen € 2,-- 
en € 5,-- het lid/jaar.  

 
Naar aanleiding van bovenstaande Facebook-oproep regende het aanmeldingen en heeft 
Warten sinds 1 maart j.l. een echte eendenkorvenclub. Ja inderdaad, een eendenkorvenclub 
met zo'n 60 leden! Warten heeft hiermee misschien wel een primeur want het is vast de 
eerste fan Fryslân, maar wie weet - ook wel van Nederland.  
De club heeft in het begin de naam Einekuorreklup ' de hite hei' gekregen, wat zoveel 
betekent als 'in een bevlieging'. Mensen wilden niet alleen lid worden, maar sommigen gaven 
ook spontaan een korf. Daarom staan er nu 15 korven in en om Warten; in het Wiid, de 
Rogsloot, achter de Mieden, bij het kerkhof en bij de Waldastrjitte. De contributie hebben we 
voorlopig met elkaar vastgesteld op € 3,50 per jaar. Als de tijden het deze herfst toelaten, is 
het mooi natuurlijk als één en ander in een vergadering besproken en vastgelegd kan 
worden.  
 
En nu maar hopen dat aankomend voorjaar uit een paar korven kuikentjes rollen  
 
 

Einekuorreklup ‘de hite hei’ 
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Beste Wartensters, 
We zitten nog steeds met de ellende van het Corona-virus. Wat staat ons 
allemaal nog te wachten……..                                                                         
Na de winterstop kunnen de tennisschoenen weer uit de kast worden 
gehaald.  
We hopen dat de maatregels het mogelijk maken om straks weer 
onbekommerd een balletje te kunnen slaan.                                                                                      
Nieuw gravel is besteld en is halverwege maart op de baan gebracht. In de winterperiode 
heeft Gerard de houten onderdelen van de bankjes van een nieuwe laag verf voorzien. 
Easge heeft het water “er weer op”; 
kortom : wij zijn er klaar voor! 
Op dit moment zien we het nog niet zitten om ons jaarlijkse MAAK KENNIS MET TENNIS in 
te plannen. Zodra de mogelijkheid zich voordoet,  
zullen we dit uiteraard wel gaan doen. Met name (nieuwe) inwoners van Warten worden bij 
dezen van harte uitgenodigd om, voor een klein bedrag,  
bij onze prachtige vereniging te komen tennissen. Met ieder nieuw lid zijn we blij. Zo kunnen 
we T.V. Warten ook voor de toekomst behouden.  
Heb je belangstelling om te tennissen, neem dan z.s.m. contact op met één van de 
bestuursleden of stuur een mail naar tvwarten@gmail.com. 
Baancommissaris Easge zal er met zijn vrijwillige assistenten voor zorgen dat door eigen 
werkzaamheden de baan er binnenkort weer als een biljartlaken bij ligt.  
Alleen al daarom: 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. 
 

Heeft u wel eens een vervelende ervaring met de gemeente Leeuwarden gehad? Wordt uw 
brief niet beantwoord of vindt u dat een medewerker u niet verder helpt? Dit kan een gevoel 
van irritatie en machteloosheid veroorzaken. Bovendien kost zo’n conflict vaak veel tijd, 
zowel voor u als voor de ambtenaar. Voorbeelden van klachten over (gebrekkige) 
dienstverlening zijn: 

 De gemeente reageert niet op uw brief. 

 U wordt maar niet teruggebeld. 

 De casemanager heeft geen interesse in uw persoonlijke omstandigheden.  

 U wordt van het kastje naar de muur gestuurd. 
In zo’n geval kunt u de hulp inschakelen van Martien Wierdsma. Zij is de 
klachtenbemiddelaar van de gemeente Leeuwarden. Zij bemiddelt tussen de inwoner die 
zich onbehoorlijk behandeld voelt en de betrokken ambtenaar. Zij gaat een gesprek aan met 
als doel het probleem op lossen voor dit nóg groter wordt of escaleert. Het wegnemen van 
uw klacht staat altijd voorop. Martien Wierdsma gaat niet over inhoudelijke klachten. Dus niet 
over kapotte straatverlichting, losse stoeptegels, zwerfvuil, weigering 
bouwvergunningen/bijstandsuitkering of het algemene beleid van de gemeente. Bij die 
situaties kan telefonisch via 14 058, via de website van de gemeente of per post een melding 
woon- of leefomgeving worden ingediend. Martien Wierdsma is telefonisch bereikbaar via 
058 233 4001 of via mailadres martien.wierdsma@leeuwarden.nl. Ook kunt u de gemeente 
Leeuwarden een brief sturen, ter attentie van mevrouw Wierdsma. Tot slot is er nog de 
mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen op de website van de gemeente 
Leeuwarden. 

Tennispraat  
 

Klachtenbemiddeling gemeente Leeuwarden  

mailto:martien.wierdsma@leeuwarden.nl
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Uit de Mid Frieslander van 21-04-
2009. De heer Van der Veen 
(Jouke), één van de oudste 
inwoners van Warten, heeft 
zaterdagmorgen het 
schippersverblijf van zonnepont 
“De Oerhaal” geopend.  
Dat deed hij door de naam  
“Op ‘e Bûtenstreek” te onthullen. 
Die naam is bedacht door oud-
Wartenster Rinskje Mulder.  
De zonnepont is een 
“boppeslach” voor Warten. Dat 
zei Piet van der Velde van 
Stichting Zonnepont De Oerhaal 
zaterdagmorgen. In de afgelopen 
vier jaar hebben al circa 35.000 
passagiers gebruik gemaakt van 
de pont over het Prinses 
Margrietkanaal van Warten naar 
Earnewâld of vice versa.  
“It hat Warten op ‘e kaart set.” De 
tocht duurt ongeveer 10 minuten. 
“De minsken fine it prachtich om 
sa’n tochtsje troch de natoer mei 
te meitsjen. It is rêstjouwend. 
Dêrnjonken kinne se genietsje 
fan de somtiden sterke ferhalen 
fan de skippers.” Alle passagiers 

van het pontje krijgen aan boord altijd een dropje in de vorm van een scheepsknoop. 
 “En dat bliuwt ek sa. Dat heart d’r gewoan bij.”   
 

De stichting heeft 35 schippers en in totaal zo’n 50 vrijwilligers. “En dat is in hiel grut 
draachflak foar in doarp mei 1000 ynwenners.” Voor de schippers is dan nu eindelijk het 
wachtverblijf gereed. Een eigen ruimte (met koffievoorziening en toilet) van duurzaam 
cederhout in een bij de rest van het terrein passend 8-hoekig model. Gehoopt wordt echter 
dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, want hoe minder schippers in het verblijf zitten, 
hoe meer er gevaren wordt. Een mooie zomer voor fietsers en wandelaars is gunstig voor de 
exploitatie en toch ook waar een ieder op hoopt. Gemiddeld worden er jaarlijks 10.000 
passagiers overgezet. Piet van der Velde hoopt dit jaar stiekem op 12.500. “Mar dan moat it 
wol in moaie simmer wurde.” Het project is gefinancierd door Mopark, de provincie Fryslân, 
de stadsregio Leeuwarden, Nationaal Park de Alde Feanen en de gemeenten Boarnsterhim 
en Tytsjerksteradiel. De opening van het schippersverblijf is tevens het startsein voor 2009 
van de pontjesroute “de 8 van Grou”. Vanaf a.s. vrijdag 24 april wordt er weer gevaren tot 
eind mei alleen op vr. za. En zo en feestdagen; vanaf 1 juni wordt er dagelijks gevaren (van 
10.00 tot 18.00 uur). 
 
GB  
Laten we hopen dat we in ieder geval weer kunnen varen dit jaar. Het gehele seizoen 2020 
heeft de pont aan de wal gelegen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het “geweldig” is om 
een dagdeel op het water te zijn en de toeristen een rustmoment aan te bieden op het 
pontje. Mocht je je ook willen inzetten als schipper of vrijwilliger, meld je dan bij Liesbeth van 
der Werf of een ander bestuurslid van Stichting “Zonnepont De Oerhaal”. 
 

Uit de oude doos 
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Een enthousiaste groep vrijwilligers is begonnen aan het herstel van de hooikap bij de 
Greidboerderij. Het wordt een hele klus. Het riet is er nu af. De steunpalen zijn verrot en 
moeten vervangen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel succes 
met de 
werkzaamheden! 
 

 

Werkzaamheden aan de hooikap 
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De stuitligging 
 
Als M. belt is het menens en nooit voor een wissewasje. En als ze belt, is de boer niet 
thuis en heeft zij de volle verantwoordelijkheid voor hun grote melkveebedrijf. ‘Het kalf 
ligt achterstevoren en ik denk dat het keizersnede wordt’, klonk het dringend. Dat 
dwingende aspect werd niet alleen ingegeven door het verantwoordelijkheidsgevoel 
voor het ongeboren kalfje. Soms zijn er namelijk ook nog eens instanties die een 
bedrijf onder curatele stellen als er onverhoopt teveel kalfjes de eerste paar 
levensweken niet overleven…  Aangekomen in de afkalfstal was ik niet overtuigd dat er 
een keizersnede moest volgen toen ik de moederkoe invoelde. Inderdaad een stuitligging, ik 
kwam meteen een staartje tegen. Tegelijkertijd werd ik echter ook een complicatie gewaar: 
de navelstreng van het kalf lag hevig pulserend om de billen geslagen. Dat is lastig bij een 
stuitligging. Zodra je het kalf door het bekken 
wilt halen wordt de bloedtoevoer afgeklemd en 
kan de navelstreng al scheuren voor het kalf 
goed en wel geboren is, laat staan zelfstandig 
kan ademen. Nadat ik had uitgelegd wat mijn 
bedoeling was, ging ik aan de slag. 
Voorzichtig duwde ik het kalf naar voren en 
probeerde de achterbeentjes één voor één 
naar achteren te reponeren. De eerste lukte 
vrij vlot, zonder de navelstreng te 
beschadigen. Ondertussen kwamen er bij 
toeval hulptroepen de afkalfstal binnen. Na 
een korte begroeting concentreerde ik me 
volledig op het andere achterpootje van de 
boreling. Op hét moment suprême dat ik het 
klauwtje door de lus van de navelstreng 
haalde, maakte het kalf een schoppende 
beweging. Een krachtige binnensmondse 
vloek ontglipte mij, want ik voelde dat het kalf 
daarmee ongewild zijn vitale ‘lifeline’ met de 
moederkoek had verbroken… Daarna volgde 
een keten van rappe handelingen: als de sodemieter haalde ik de tweede poot erbij, legde 
trektouwtjes aan en liet de bezoekers trekken, terwijl ik zelf het kalf door de geboorteweg 
leidde. Wat een geluk dat zij net binnen waren komen waaien! Het kalf was er vlot, maar lag 
op apegapen. Met vereende krachten hingen we het slappe dier op de kop over het hek: 
slijm stroomde volop uit zijn bek. Een klets koud water tegen het koppie resulteerde in een 
benauwde ademteug en vervolgens legden we gezamenlijk het kalf in een comfortabeler 
houding op zijn buik in het stro. Ik instrueerde hoe de ademhaling van het kalf te 
ondersteunen en snelde naar de auto om een infuus te halen. Door de benauwde momenten 
raakt het kalf verzuurd en hoe sneller je dat herstelt, des te beter voor het kalf. Toen ik 
terugkwam ademde het kalf wel, maar was het nog steeds zo slap als een dweil. Aangezien 
er genoeg hulp was, taaide M. af naar het woonhuis. Het was haar niet alleen te spannend of 
het kalf het wel zou redden; het jonge kroost in huis moest ook nodig naar bed! 
Gaandeweg het infuus knapte het kalfje zienderogen op. Ik heb geen bloed-pH-metertje; de 
helderheid van het kalf is mijn maat.  
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Dus heb ik het infuus afgekoppeld zodra het koppie attent om zich heen ging koekeloeren. 
Terwijl ik mijn spullen opruimde werd de koe gemolken om het kalf van biest te voorzien. 
Voordat ik wegging, meldde ik me in het voorhuis even af. Via het trapgat naar de 
bovenverdieping bracht ik M. op de hoogte en sprak de verwachting uit dat het stierkalfje het 
wel zou redden. De dankbetuiging kwam duidelijk over, ondanks de kwetterende jeugd. 
Trouwens: knap hoor, hoe dit soort boerinnen erin slaagt zoveel ballen tegelijk in de lucht te 
houden! 
Als we heel veel later mailcontact hebben meldt M. monter dat de kalversterfte weer ruim 
onder het landelijk gemiddelde ligt.Top! 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

 
Puzzel A 
1 borstkas 2 halsader 3 hartklep 4 hoektand 5 enkelband 6 kuitbeen 7 
scheurbuik 
8 oorgang 9 onderlip 10 oogappel 11opperarm 12 polsslag 13 slokdarm 14 borstbeen 
15 buikspier 16 elleboogstoot 17 hersenpan 18 hoofdhaar 19 knieschijf 20 lederhuid 
21 nagelriem 22 onderbeen 23 oogwimper 24 oorschelp 25 opperhuid 26 tandvlees 
27 vingertop 28 voorhoofd 29 wijsvinger, 30 handpalm 
 
Puzzel B 
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 bui 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 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De uitslag van de puzzels  

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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Dorpsbelangen Warten  
Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| 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 | Riemer 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 
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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). 
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