Mei 2021

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 4.
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 17 mei a.s. vóór 12.00
uur op het redactieadres.
Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende nummer geplaatst.
Kopijdatum voor de volgende maanden:
14 juni
16 augustus
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Dorpsagenda

12

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.

Roekenijs
Geboren:

Richtsje Alina, dochter van Boele en Rienkje Postma
de Mieden 58

Overleden:

Andrys de Blaauw, 78 jaar, oud inwoner van Warten

Vaartijden zonnepont de Oerhaal
Dagelijks van 23 april t/m 26 september 2021 van 10-18 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.
Kommune – Mei 2021
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Ingezonden
Jeu de Boules Nieuws 2021
De winter is voorbij, het nieuwe Jeu de Boules seizoen lokt weer, waar velen van ons naar
uitzien vol ongeduld, maar gelukkig in de maand april zijn we weer gestart.
Wij hopen met elkaar er een leuk seizoen van te maken zonder verplichtingen, het is een
gezellig onderonsje voor, jong en oud. Het jaar 2019 is een jaar geweest met veel animo, dit
resulteerde vaak in de situatie dat de baan in drie delen werd op gesplitst, zodat er met 18
mensen tegelijk kon worden gespeeld.
Zoals bij de kenners bekend wordt er gespeeld op dinsdagmiddag en op donderdagavond.
Toernooien worden naderhand bekend gemaakt, als de omstandigheden dit toelaten.
Tuinploeg 1 is gestart op woensdag 14 april
Tuinploeg 2 is gestart op woensdag 28 april
Veel plezier in het nieuwe seizoen, Chiel, Meindert, Anneke
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Leave minsken,
It like ús wol aardich om fan ‘t simmer in stekjesdei yn én troch Warten te organisearjen. It
idee is dat elkenien dy’t stekjes, blommen, blompotten of oar guod foar de tún oer hat, dat
fergees yn ‘e tún of by de dyk sette kin. In soarte fan ruilhannel, dus. Yn de Kommune fan
juni komme wy hjir op werom mar dan witte jimme alfêst wat jim bewarje kinne.
Alles oangeande de sinneblomme-aksje kinne jimme lêze yn de flyer dy’t ek yn dizze
Kommune stiet.
Ideeën binne altyd wolkom! Nim dan kontakt op mei Tini Schippers,
tini.schippers@gmail.com
Groetnis fan Doarp yn it grien.
(Tini, Tefka, Tieneke, Anita, Jessica, Martien, Berber, Froukje, Riemke en Hilda)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Weet je het nog, doppen sparen?
Er zijn wel wat Wartensters die de doppen sparen. Maar dat
moeten er nog veel meer worden. Alles voor het goede doel!
De ingezamelde plastic doppen maken het KNGF heel blij.
In Warten kun je de doppen o.a. inleveren bij Herman en
Geke van Werkhoven, Bakkerij Boekema, Bij Boelies en bij
de school tijdens de openingstijden. GEWOON DOEN!
Om welke doppen gaat het ook al weer: mineraal- of spuitwater, frisdrankflessen, melk- of
yoghurtpakken, sportdrank, wasmiddel, wasverzachter, zepen en shampooflessen, deo-en
spuitbussen, slagroombussen, pindakaas- en chocoladepastapotten, stiften, pennen,
lipbalsem, tandpasta, schoonmaakmiddelen, draaidopjes van lenzen,…….. als het maar van
plastic is.
Het is wenselijk dat “vieze” doppen even worden afgespoeld voordat ze de deur uitgaan.
Gerard
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"

Zondag
Zondag
Zondag

2 mei
9 mei
16 mei

9:30 Warstiens
9:30 Warten
9:30 Warstiens

Zondag
Zondag

23 mei
30 mei

9:30 Warten

Ds. A. Buizer
Ds. J. van Doorn
Dhr. T. de Jong, samen met de
gereformeerden
Ds. A. Buizer, Pinksteren
GEEN DIENST

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK
Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van de RIVM
Zondag
Zondag
Zondag

16 mei
23 mei
30 mei

9:30 Carlijn Niessink
9:30 Ds. Douma v.d. Molen
11:00 Ds. J. Kroon
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN
Allemaal onder voorbehoud. Zolang de Lockdown aanhoudt gaan de vieringen op de
dinsdag altijd door en op de zondagen niet.
Woensdag
Zondag

5 mei
9 mei

19.30
9.30

Martinuskerk
Martinuskerk

Liturgiegroep
G.Kamsma

Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Zondag

12 mei
18 mei
19 mei
23 mei

19.30
19.00
19.30
9.30

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

Liturgiegroep
B. van der Wal
Liturgiegroep
Team
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Wo.Co. 6e zondag
Pasen
Rozenkrans gebed
Euch.
Rozenkrans gebed
Euch. Pinksteren
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Begrafenisvereniging Warten e.o.
Actualiteiten
Misschien had je het al mee gekregen maar er zijn twee nieuwe bestuursleden toegetreden
in april 2021. Gerard Bouwmeester is benoemd tot voorzitter en Anna Heegstra is
toegetreden als bestuurslid. Nieuwe bestuursleden met nieuwe ideeën. Als bestuur willen we
jou de voordelen laten zien van een lidmaatschap. Hier komen we in een latere editie van de
Kommune uitgebreid op terug dus houd dit in de gaten.
Mocht je al op (korte) termijn behoefte hebben om daar eens over van gedachten te willen
wisselen dan komt Gerard Bouwmeester langs. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar
mementomoriwarten@gmail.com.
In ieder geval zullen alle leden met kinderen waarbij die kinderen niet geregistreerd staan als
lid bij Memento Mori worden benaderd. Kinderen tot en met 18 jaar zijn gratis lid als één van
de ouders lid is. We hebben dan echter wel de naam en het geboortejaar nodig.
Rondom de begraafplaats aan de Midsbuorren zijn er nogal wat zaken die schrijnend zijn.
Gerard heeft inmiddels contact gehad met een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden.
 Inmiddels is de opgang van het fietspad naar de begraafplaats ontdaan van al het
onkruid zodat de klinkers weer zichtbaar zijn.
 Daarnaast blijken de deuren om op het terrein te komen omgewisseld te zijn
waardoor je eigenlijk niet meer “binnen” kunt komen. Dit zal verholpen moeten
worden.
 Verder laat de staat van het het baarhokje te wensen over en zal opgeknapt moeten
worden door de gemeente (kan wel wat langer duren…).
 De graven die onder het maai-afval zitten zullen worden schoongemaakt.
 Voor wat betreft het probleem van de te natte grond bij de urnenmuur, moeten eerst
de regenwaterafvoeren van het baarhokje weer worden aangesloten. Mocht dit niet
afdoende zijn dan moet er een andere oplossing komen.
Mocht je iets hebben waar je je aan stoort op de begraafplaats, zou je dit dan willen melden
bij het bestuur via mementomoriwarten@gmail.com?
Memento Mori
Anneke Venema, Anna Heegstra, Gerard Bouwmeester, Boudina de Vries
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Jeu de Boulesbaan viert 25 jarig jubileum
Op 9 mei 2021 kan Jeu de Boulesbaan kan haar 25-jarige jubileum vieren……………
Warten loopt uit voor jeu de
boulesbaan.
Warten – Heel Warten liep
gistermiddag uit voor de opening
van de jeu de boulesbaan in het
dorp. Wietze Hiemstra, met zijn
negentig jaar de oudste
dorpsbewoner, mocht de eerste
drie ballen werpen. Waar en hoe
was voor de andere Wartensters
van belang: liefst 222
dorpsbewoners “kochten” een
stukje van het jeu de
boulesterrein. Voor de ‘eigenaren’
van het stukje waar de ballen tot stilstand kwamen, had initiatiefnemer Huub Liesker een
aardigheidje in petto.
Officieel is de gemeente Boarnsterhim eigenaar van de grond. De Wartensters zelf legden
de baan aan, bijna in recordtempo. Liesker lanceerde het idee voor de baan nog maar twee
maanden geleden tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang. Voor Wartensters die
niet kunnen boulen geeft Liesker deze maand zes introductielessen.
Op de uitgegeven certificaten
stond het volgende vermeld:
Officieel bewijs van aandeel in
de totstandkoming van de jeu de
boulesbaan te Warten in het
voorjaar van 1996.
De eigenaar is hiermee in het
bezit van no…..
Houder van dit aandeel heeft 20
florijnen bijgedragen in de
onkosten van de baan.
Wat is het mooi dat anno 2021 er
nog steeds gebruik wordt
gemaakt van de baan.
Initiatiefnemer Huub mag trots
zijn op “zijn” baan…… Jaren
geleden hadden Huub en
Janneke plannen Warten te verlaten; je begrijpt Huub dat dit natuurlijk nooit kon gebeuren…
Je weet ook vast nog wel dat we hevig teleurgesteld waren Huub, toen er in de beginjaren
een “peukenpotsje” weg was…… Gelukkig is die wel weer boven water gekomen. Volgens
mij zijn die “potsjes” thans niet meer aanwezig. Dat kan natuurlijk ook niet als je gaat
sporten…
De aanwezigen bij de opening in 1996 herinneren vast ook nog wel de legendarische
woorden van Wietze Hiemstra via de microfoon……….
Gerard (met dank aan Anton voor de aangeleverde materialen)

Kommune – Mei 2021
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Tennispraat
Beste Wartensters,
De oudste leden van TV Warten hebben inmiddels de
eerste vaccinatie gehad. Kortom we krijgen weer iets meer lucht
om op de tennisbaan te vertoeven. De maandagtossers
hebben de baan reeds getest. Je krijgt volgens Joop koude
enkels omdat de groene netten wat te hoog hangen. Maar ach…
De eerste jeugdlessen zijn inmiddels ook al gegeven.
Arnold geeft samen met Harmen Smit maar liefst drie groepen les op vrijdagmiddag. De
kinderen waren dolenthousiast na de eerste les; dat komt vast goed.
Voor de senioren hebben we een nieuwe leraar (Ian Lans genaamd) gecontracteerd. De
vrouw van Niels heeft begin dit jaar een kleintje gekregen. Met haar onregelmatige
werktijden, ook in de avonden, zag Niels het niet zitten om een vaste avond beschikbaar te
zijn voor TV Warten. Jammer; maar we begrijpen zijn beslissing. Vanaf deze plaats willen we
Niels bedanken voor zijn inzet en plezierige manier van lesgeven de afgelopen jaren. Ian
veel succes met de twee seniorengroepen op maandagavond.
We hebben er ook weer enkele nieuwe leden bij gekregen. Dat vinden we prachtig. We
hopen jullie vaak op de tossavonden te mogen begroeten. Met ieder nieuw lid zijn we blij.
Heb je ook belangstelling om te tennissen, neem dan contact op met één van de
bestuursleden of stuur een mail naar tvwarten@gmail.com.
Daarnaast zijn we zeer verheugd met maar liefst vier nieuwe sponsoren: Velkers Solar
(zonnepanelen via Jacco Velkers), Bestrijding Service Friesland (Daan Constandse),
Autobedrijf Rinsema (Jan Wolter Rinsema) en Van den Berg auto import en Auto
Cammingha (René van den Berg). Een mooie aanvulling op alle reeds aanwezige sponsoren
waarvan sommigen al vanaf de oprichting. Fijn dat jullie onze tennisvereniging steunen.
Binnenkort zullen de nieuwe borden te bewonderen zijn!
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.

P.S. Mocht je nog een racket thuis hebben liggen te verstoffen en je weet niet wat je er ooit
nog mee zult gaan doen……. We willen graag extra rackets hebben voor de jeugd maar ook
voor clinics bij senioren. Dus ff zoeken in alle gaten en hoeken en laat het ons weten via
tvwarten@gmail.com wanneer je jouw racket kwijt wilt. Bellen mag ook hoor.
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Dorpsbelangen Warten

Desinfectie paal
Sinds kort is dorpsbelangen in het bezit van een desinfectie paal. Mocht het, voor activiteiten
in Warten, nodig zijn dan is er de mogelijkheid deze te lenen. Mocht je hier belang bij hebben
stuur dan een berichtje naar dbwarten@gmail.com. We nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met je op.
Update woningbouwplannen Warten
Woningbouw; inbreiding of uitbreiding. Het is een “hot item” momenteel en dat is het ook al
jaren in Warten.
Terugblik
In 1997/1998 is het laatste uitbreidingsplan, Oer de Barten II, gerealiseerd. De laatste
inbreiding is geweest op de locatie Hoofdstraat, waar 4 2onder1-kap woningen van Elkien in
2016 zijn gesloopt. Hier hoefden geen huurhuizen terug te komen. Hierdoor was er plaats
voor 5 nieuwe koopwoningen die mede door het initiatief van het dorpsbelang zijn
gerealiseerd. Hoe mooi het straatbeeld ook geworden is; het betreft wel een teruggang van 3
woningen voor Warten. Tel daarbij op dat de huishoudens de laatste jaren verdund zijn
(minder bewoners per huis) en het relatief grote aantal woningen dat niet permanent wordt
bewoond. In totaal minder nesten voor ons roeken.
Jeugd
Ook heeft onze jeugd recent een noodkreet geuit in de vorm van een petitie. Ze willen graag
in Warten blijven wonen, zijn aan Warten verbonden (en daar zijn we natuurlijk heel blij
mee), maar komen niet in aanmerking voor een huurwoning en kopen is tegenwoordig ook
ingewikkeld.
Dat eigen jeugd niet in aanmerking komt, is het gevolg van het door Elkien gehanteerde
urgentiebeleid. Elkien is verplicht mensen met een urgentieverklaring eerst een huis aan te
bieden voordat mensen van de “gewone lijst” ervoor in aanmerking komen. De af en toe
vrijkomende koopwoningen worden door de huidige huizenmarkt veelal voor hun neus weg
gekaapt. Dorpsbelangen vindt het mooi dat de jeugd zelf van zich laat horen. Een krachtig
geluid! We hebben dit met de jeugd en de gemeente besproken, omdat de gemeente en
Elkien elk jaar samenwerkingsafspraken maken. Binnenkort volgt er een bijeenkomst met de
gemeente en Elkien, waarbij de jeugd ook vertegenwoordigd zal zijn en de petitie
aangeboden kan worden.
Nieuwbouw zorgt voor beweging
Voor jeugd, starters, doorstromers, senioren etc. is het nodig dat er in Warten nieuw aanbod
ontstaat. Door dit nieuwe aanbod en ‘doorstroming’ komen er woningen beschikbaar voor
onze jeugd en daarmee de kans om in Warten te blijven wonen.
Nieuwbouw weer hoog op de agenda
In januari 2019 is “woningbouw voor Warten” weer op de agenda geplaatst van
Dorpsbelangen. Wij zijn in overleg gegaan met de inwoners en is er een klankbordgroep
opgericht. Naast deze klankbordgroep zijn er 4 groepen studenten van NHL-Stenden, na een
pitch van Dorpsbelangen, aan de slag gegaan met een aantal onderwerpen in Warten,
waaronder nieuwbouw.
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Mogelijke locaties
De opdracht voor de woningbouwgroep was om in kaart te brengen wat goede locaties
zouden kunnen zijn voor het uitbreiden van het aantal woningen in Warten. Daarbij ook
kijkend naar de verschillende doelgroepen. Conclusies hieruit zijn met de gemeente gedeeld.
Inbreidingen bleken geen raadzame oplossing door beperkte ruimte en de aantasting van het
karakter (open plekken) van het dorp. Wel kwamen er een 3-tal locaties naar voren voor
eventuele uitbreiding, passend bij de schaal van Warten. Het doel is hierbij om uiteindelijk tot
een toevoeging van 25 a 30 woningen te komen. Het proces en de uitkomsten van de
studies zijn met de klankbord groep in diverse stadia besproken met uiteindelijk een
presentatie door de studenten.
Op nummer 1 stond een terrein ten zuiden van de Rogsleatbrêge aan de westzijde van het
water; benoemd als ‘locatie Wartena’. Op plek 2 de zogenaamde ‘locatie Castelein’; betreft
terrein aan de noordzijde van het Wartensterwiid tussen Oer de Barten ll en het voormalig
agrarisch bedrijf van de familie Castelein. Op plaats 3 een stuk grond aan de zuidzijde van
de Rounwei tussen de weg richting Grou en de begraafplaats.
Locatie 1 is op dit moment geen optie meer. Dit komt doordat de eigenaar van de
betreffende grond (fam. Wartena) door onzekerheden van buitenaf nu lastig plannen voor de
toekomst kan maken. Denk hierbij aan de stikstofproblematiek en de veenweideplannen.
Dan komen we automatisch op locatie 2, ‘locatie Castelein’ aan de noordzijde van het
Wartensterwiid. Deze locatie sluit aan op de meest recente uitbreiding van Warten, Oer de
Barten ll. In het ontwerp van Oer de Barten ll is al rekening gehouden met een toekomstige
uitbreiding van Warten op deze locatie, gelegen aan open water. Deze plannen dateren uit
de periode dat Warten nog tot de gemeente Boarnsterhim behoorde. Betreffende plannen
zijn toen relatief ver uitontwikkeld, maar zijn door de toen heersende crisis nooit tot uitvoering
gekomen.
Bouwen echt nodig
Destijds hebben we als Warten de plannen omarmd en gezien als een mogelijke kans voor
groei van het dorp. Het aantal personen per huishouden nam steeds verder af (verdunning).
Door verdunning zal bij een gelijkblijvend aantal huishoudens de bevolking dus krimpen.
Groei in aantal huishoudens was dus belangrijk voor het behoud van de voorzieningen en
het verenigingsleven. Daarnaast was er ook toen al vraag naar woningen voor doorstromers,
starters, mensen met kleine bedrijvigheid aan huis en senioren. Die mogelijkheden waren er
toen niet; het dorp zat op slot.
Aan deze situatie van toen is niets veranderd; sterker nog, door de gekte op de huizenmarkt,
de toename van niet-permanente bewoning en mensen uit Leeuwarden die vaker voorrang
krijgen in sociale huurwoningen is nieuwbouw urgenter dan ooit.
Wanneer is uitbereiding mogelijk?
Inbreidingsplannen (plannen die het dorpsgezicht niet heel veel geweld aan doen) liggen qua
bestemmingsplan en contingent (aantal huizen dat mag worden toegevoegd van de provincie
en de gemeente) vaak eenvoudiger qua besluitvorming en zijn dan sneller te realiseren.
Zoals eerder in dit stuk beschreven is dit voor Warten lastig. Maar uitbreidingsplannen
vragen om een langere adem. Er is dan een nieuw aangepast bestemmingsplan nodig.
Om dit traject te starten zijn er een aantal voorwaarden:
1. Een locatie, aansluitend op “de vorm” van dorp met een grondeigenaar die wil.
2. Het dorp moet het willen, er moet draagvlak zijn.
3. Het moet duidelijk zijn dat er een woningvraag is voor het segment nieuwbouw
(nieuwbouw is soms duurder dan het kopen van een bestaand huis)
4. Het dorp als geheel moet er baat bij hebben: denk aan voorzieningen en
verenigingen
5. Medewerking van de gemeente
6. Is er een ontwikkelaar die het wil oppakken?
We komen heel ver met onze antwoorden:
1. Locatie Castelein is passend; er lopen afspraken met de eigenaar.
2. Uw dorpsbelang is heel stellig overtuigd dat het wenselijk is dat Warten meer
woningen krijgt. We krijgen regelmatig signalen. We denken ook dat de enquête over
woonwensen, die onlangs door de gemeente in samenwerking met Dorpsbelangen is
gehouden, dit zal bevestigen en onderbouwen.
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3. Ook hiervoor kan de uitkomst van de enquête voeding geven. We verwachten de
eerste resultaten en juni; eventuele conclusies vanuit gemeente zullen na de
zomervakantie volgen.
4. Meer inwoners om voorzieningen en verenigingsleven in Warten in stand te houden.
5. Onze Dorpen wethouder, Friso Douwstra, heeft aangegeven zich te willen inzetten
voor woningbouw in Warten en zag op voorhand geen grote bezwaren mits er een
ontwikkelaar interesse had.
6. En die initiatiefnemer is er ; Nobel Ontwikkeling Drachten (voortkomend op de
eerdere initiatiefnemer op deze locatie).
Wat nu?
Wij hebben onze wensen per brief gemeld bij de Gemeente, dit resulteerde in een digitale
bijeenkomst met de wethouders Friso Douwstra (wethouder Warten) en Hein de Haan
(wethouder wonen); hierop zal binnenkort weer een vervolg komen.
Daarnaast zijn we in overleg met Nobel Ontwikkeling. De plannen en onze wensen worden
besproken en we hopen binnenkort de eerste schetsen met het dorp te kunnen delen.
We overleggen verder met Elkien over dat bewoners uit eigen dorp eerder in aanmerking
moeten kunnen komen voor een huurwoning. Maar we zetten toch vooral in op nieuwbouw.
Dit doen we om doorstroming mogelijk te maken. We willen in deze nieuwbouw natuurlijk
zoveel mogelijk Wartensters. Maar daarnaast ook mensen die verbonden zijn met Warten;
door werk, terugkeer naar je geboortedorp, ouders die dichter bij hun bern willen wonen of
kinderen dichter bij heit en mem willen zijn.
Vragen?
We hopen als Dorpsbelangen dat we duidelijkheid hebben kunnen geven over de huidige
stand van zaken en intenties qua woningbouwplannen en de actie met betrekking tot de
huurwoningen en onze jeugd. Het was even stil, maar we zitten zeker niet stil; Corona heeft
wel een vertragende invloed op processen. Maar via internet-vergaderen vrolijk verder.
U kunt altijd met vragen bij ons terecht.
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
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Warten City bestaat drie jaar
Drie jaar geleden heb ik (Eelke Rekker) Warten City opgericht. Inspiratie waren een enkele
Facebook-pagina’s in Leeuwarden, waarin ieder lid zelf mag posten. Dat maakt zo’n pagina
erg uitnodigend, omdat je snel veel mensen kunt bereiken met dezelfde interesse. In dit
geval dus Warten. Het is dus letterlijk een pagina voor en door Wartensters.
Het is daarbij een besloten groep, dus echt bedoeld voor de inwoners van Warten. Een plek
om de liefde voor Warten te delen, of om gewoon zomaar een berichtje te plaatsen. Alles
kan, zolang er maar een connectie met Warten is.
Inmiddels zijn er bijna 550 leden, die van alles te
zien krijgen. Van historische foto’s tot natuurfoto’s
en van sneeuwpret, tot werkzaamheden in en om
het dorp (bijvoorbeeld werk aan de Heakape). Er
wordt actief gebruik van gemaakt. Gemiddeld
worden er per maand meer dan 50 posts geplaatst,
waar weer veel reacties op komen.
Niet iedere Wartenster zit op Facebook. Dus niet
iedereen kan natuurlijk genieten van die mooie
posts op Warten City. Daarom leek het me leuk om
voor de Kommune iedere maand een pagina te
maken, met een paar posts/foto’s uit Warten City.
Uiteraard met toestemming van diegene die ze
geplaatst heeft. Zo kan dus ook de Facebook-loze
Wartenster een kleine blik werpen op wat er
geplaatst is.
Roel Bos is één van de Wartensters die regelmatig
wat post op Warten City. Vaak prachtige foto’s van
de natuur in en om Warten. Of een mooie zonsopgang, zoals deze op 24 maart dit jaar. Roel
plaatste er de treffende tekst bij: ‘Goeiemorgen Warten’.
Onlangs is er ook
begonnen met de
renovatie van de
Heakape. Prachtige
foto’s hiervan
verschenen van de
hand van Hans
Zandberg. Hij heeft
er een heel album
van gemaakt. Voor
meer foto’s kijkt u op
Warten City.
Groet,
Eelke Rekker
Beheerder
Warten City
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April 1945
Jierren lyn skreau ik al in stikje oer de befrijing fan Warten, in snein lang lyn, oer ús heit dy’t
yn de lêste oarlochsjierren op de Koaipleats yn de Alde Feanen by syn pake en beppe
wenne. Syn broer Jeen en neef Jeen dy’t hjir it lêste oarlochsjier ûnderdûkt sieten om’t se
troch de Dútsers oproppen wiene.
Nei jierren stie dy sneins 15 april 1945 einlings wer de Nederlânske flagge op de toer. De
minsken yn it Leechlân en de Alde Feanen seagen de trijekleur ek tsjin de blauwe loft
wapperjen. Yn de rin fan de middei kamen doe de earste Kanadezen ús doarp yn riden. Yn
Grou hiene se lichte tanks op souderpreammen set om dizze nei Warten te ferfieren. Fia
Garyp wie ús doarp net mear te berikken omt de Dútsers in dei earder op harren flecht de
Fonejachtbrêge fernield hiene. Ut de rjochting fan Wergea kamen soldaten yn jeeps it doarp
ynriden. Dagen achterinoar fierden de minsken feest, skreau ik doe.
Mar ek dat der net allinne in feeststimming hong. De oarloch hie ek grutte offers frege. Offers
dêr’t it fertriet jierren neitiid noch alle dagen fan te fielen wie. Ik naam oan dat dit fertriet
gearhong mei de razia’s dy’t yn om Warten plakhân hiene, de gefolgen dêrfan. Gearhong ek
mei jonge jonges dy’t yn de lêste oarlochsjierren noch opkomme moasten, mei âldere manlju
dy’t yn Dútslân te wurk steld wiene.
Troch it feit dat Mark Hilberts in biografy oer myn omke Jeen (van den Berg) skriuwt en dat
wy hjiroer kontakt hawwe, waard ik my der eins pas fan bewust dat der him mear ôfspile hie.
Allinne hie dit al dy jierren té sear dien om echt oer te praten. Dit fertriet dat famyljes te
ferwurkjen krigen, wie nei de befrijing en al de ferskrikkingen dy’t doe pas goed oan it ljocht
kaam, ûnderstrûpt.
Want teistert no al mear as in jier de Covid-pandemy de wrâld, yn it lêste oarlochsjier en
winter 1944/1945 wie it de diftery-epidemy dy’t Europa yn syn greep hie. Hûnderttûzenen,
meast bern, stoaren troch dizze besmetlike ynfeksjesykte, ek wol kroep neamd, dêr’t doe gjin
ferwin noch op wie. Ek yn en om Warten, Wergea en omjouwing ûntkaam min der net oan.
Nei it lijen dat fjouwer oarlochswinters al brocht hie, kaam dit ûnk der noch oerhinne.
Dy hjerstmis 1944 fochten yn it wenarkje by de Koaipleats yn de Alde Feanen de âlden
dagen foar it libben fan har bern. Fergees. Nei’t se it famke te hôf brocht hiene wie de mem
telider slein. Har jonge socht syn heil by pake en beppe op de pleats. Krûpte fan ellinde
oerdeis djip útdewei yn it bedstee. Mei it famke wie alle fleur yn en om de pleats hinnegien.
Om’t de mem mear as genôch oan har sels hie, seach se net dat har soantsje deaûnwennich
fan syn lytse suske wie. Sa poer op de romte wie dit ommers syn iennichste boarter west.
Syn omke Halbe murk dit lykwols al. Dat doe’t nei in lange kâlde winter de âld geit lamme
hie, brocht er dy maaitiids in jong geitsje oer it wetter nei syn lytse omkesizzer. It soe it
fertriet net fuortnimme mar it ferdivedearre al wat.
Doe’t 14 april 1945 de flagge dan ek wer op de toer stie, roeide myn pake Halbe net, sa’t ik
jierren lyn skreau, fol blidens de Meannewei lâns, de Holstmar oer en de opfeart nei de Koai
del om it nijs oan syn famylje te bringen. Mar mei in swier moed. Dizze lêste oarlochswinter
wie dreech west. Der wie opluchting dat it foarby wie mar de oerhân hie it fertriet om wat it
naam hie.
De biografy oer Jeen van den Berg fertelt fan syn libben as bern, jongfeint en heit. Mar
fansels ek oer syn reedrydkarriêre en wat er foar it reedriden yn it algemien betsjutten hat.
It is it doel dat de biografy oer Jeen van den Berg, skreaun troch Mark Hilberts, yn de 2e helte
2021 ferskynt. Hilberts skreau û.o. biografyen fan Reinier Paping en Mindert Hepkema.
Anne Heegstra
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Thuis voor ‘meesters lozeruimte’

Uit de Leeuwarder Courant
12 paar huismussen, 24 paar huiszwaluwen, 6 paar gierzwaluwen en een kolonie
vleermuizen. Ze passen allemaal in de ekotil die Nico Minnema heeft ontworpen.
Met dit bouwwerk op vier poten zijn bij het klussen aan oude panden
tijdverlies, papierwerk én chagrijn te voorkomen, voorziet Minnema,
zelfstandig ecologisch adviseur in Earnewâld. Een prototype staat
sinds vorige week op het erf van Teade en Marijke de Jong bij
Warten, die aan de vooravond staan van een sloop- en
verbouwproject. De ekotil is in de bouwvergunning, die ze net binnen
hebben van de gemeente Leeuwarden, geaccepteerd als
compensatie voor dieren. Wie een oud gebouw vertimmert, ontkomt
niet aan verplichte onderzoeken naar kwetsbare diersoorten. Juist
onder het pannendak van oude boerderijen voelen mussen, zwaluwen
en vleermuizen zich thuis. Het zijn ‘de meesters van de loze ruimte’, in
de woorden van Nico Minnema. ,,Se meitsje gebrûk fan de lekken en
brekken fan de tradysjonele bou.’’
Marijke en Taede de
Jong bij de Ekotil op
het erf. Foto Niels
Westra

Geregeld voert Minnema quick-scans uit, om te toetsen of verbouwingsplannen niet botsen
met de Wet natuurbescherming. ,,In soad minsken steane dêr net by stil, mar as de
konklúzje dan is datst net út-slute kinst dat earne in flearmûs sit, dan bist samar in jier, in
neier ûndersyk, twa rapporten en in ûntheffing fierder.’’
Dat zoiets tot frustratie en ergernis leidt, kan Minnema zich voorstellen. ,,En kweekst der ek
gjin begryp mei foar de wetjouwing.’’ Het bracht de Earnewâldster tot de slotsom dat het
misschien wel zo handig is om alle rompslomp voor te blijven, door meteen voor
vervangende woonruimte te zorgen voor de dieren. ,,Uteinlik hat ek in mosk of flearmûs gjin
ferlet fan in rapport. Dy wol foaral in plakje ha.’’
Minnema zegt dat hij zich heeft laten inspireren door de duiventillen zoals die vroeger bij
staten en stinzen stonden. In zijn variant hebben duiven er alleen weinig te zoeken. Het
bouwwerk is gereserveerd voor soorten die elkaars aanwezigheid goed verdragen.
Het onderste deel van de ekotil biedt broedruimte aan mussen. Tegen de wanden hangen 24
nestkommen voor huiszwaluwen, al mogen die er zelf best nog een paar bijbouwen.
Gierzwaluwen kunnen iets hogerop via spleten bij nestplaatsen komen. De binnenkant van
de til is ingericht met lamellen van ‘rûch hout’, waartussen vleermuizen zich kunnen
verschuilen. Het dak is belegd met zink, maar wel op zo’n manier dat het hier en daar tocht,
om de temperatuur in de hand te houden. Minnema: ,,Soest sizze kinne dat ik de
tekoartkommings fan âlde pleatsen deryn meinommen ha.’’
Teade en Marijke de Jong hopen dat er dit jaar al actie te zien zal zijn rond hun ekotil, die ze
een week geleden met Minnema op zijn plaats hebben getakeld. Het paar, afkomstig uit
Almere en Amsterdam, huist sinds een jaar in een woonboerderij aan de Oeble Om Wei. Op
het erf wijken twee ‘stalletjes’ voor een gastenverblijf en ook het asbestdak van de oude
ligboxenstal moet worden vervangen.
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Teade de Jong: ,,We willen alles graag mooi inpassen in de omgeving. Daarom zijn we ook
bezig het weiland zo natuurvriendelijk mogelijk in te richten met een plasdrasgebied.’’
Minnema adviseert het paar en droeg ook de ekotil aan.
Minnema ziet wel een serieuze toekomst voor zijn vinding, maar heeft geen plannen om zelf
meer exemplaren te timmeren. Hij heeft ROC Friese Poort gevraagd zijn ontwerp om te
zetten in digitale tekeningen. ,,Ik fyn it leuk om soks te betinken, mar in oare kear kin in
oannimmer of in handige zzp’er him der ek wol mei rêde.’’
Wat zo’n ekotil kost? Minnema houdt het op 3500 euro. ,,Dat bist ek samar kwyt ast allegear
ûndersiken dwaan moatst. En der is in grut ferskil: de fûgels en flearmûzen, de wetjouwer, de
ynistatyfnimmers fan de bou, it befoegd gesach dat der op tasjocht, allegear ha se hjir baat
by. Sjochst no oars net as fleurige koppen, yn stee fan minsken dy’t de smoar yn hawwe
om’t de oar him behindert yn syn plannen.’’

Voortgang hooikap
Nadat de procedures over subsidie en bouwvergunning waren afgerond in februari konden
we eindelijk los met het echte werk. Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat de hooikap nu
wordt gedragen door zes nieuwe palen.
Jelle Talsma en Willem Pool hadden als eerste gezorgd voor een veilige onderstutting
waarna het riet eraf is gehaald door een groep bestuursleden en vrijwilligers. In twee
zaterdagen daarna is er door een bouwploeg onder leiding van Willem hard gewerkt en zijn
de palen en een dikke draagbalk vervangen.
De kap is nu weer veilig en wij hopen dat rietdekker Veenstra uit Wergea binnenkort nieuw
riet op de kap kan aanbrengen. Daarna proberen wij met de boerderij verder te gaan, ook die
behoeft hoognodig onderhoud zoals wel is te zien.
Vanwege de coronasituatie heeft het bestuur besloten vooreerst het museum gesloten te
houden, wij volgen de wettelijke mogelijkheden uiteraard op de voet.
Verheugd zijn we over het succes van de eenden-korven. Er staan heel wat in Warten en
omgeving en die leverden allemaal 5 euro op voor het museum. Gjalt de Groot en Anna
Heegstra worden hartelijk bedankt!
Waar wij ook blij van worden is de verhouding met de buren van het Hellingpaed. Niet alleen
zijn er inmiddels twee actief in ons bestuur, ook de andere buren dragen het museum een
warm hart toe. Er wordt nu gezamenlijk gestreefd naar behoud van een mooi authentiek
stukje Warten. Om dat te versterken worden de plannen voor aanpak op elkaar afgestemd
en ook met Dorpsbelangen besproken zodat ook zij op de hoogte zijn en mee kunnen
denken. De situatie is wel eens anders geweest!
Zo zijn er gelukkig positieve zaken te melden vanuit het museum ook al blijven we voorlopig
dicht.
Het bestuur,
André, Boele, Hiske, Johan en Sytse
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De Puppywens
Er was eens een Grote Zwitserse Sennenhond en haar naam is Evi. Ze woont bij Ada en
haar gezin op de boerderij en zoals het haar rasstandaard betaamt is Evi een robuuste en
imposante verschijning met een opmerkzaam en onbevreesd karakter. Binnen een leuke
gezinshond, maar buiten een eigengereide erfhond, die absoluut niet over zich heen laat
lopen. En aangaande gezinsplanning vertoefde Evi niet bepaald op dezelfde golflengte als
haar bazin. Een bijzonder apart portret, hetgeen duidelijk moge worden uit het volgende
ongelooflijke relaas.
Wat zou het toch leuk zijn om bij Evi een nestje te fokken, zo werd er in huize Ada gedacht.
Dus werden er plannen gesmeed en stappen ondernomen. Dat bleek niet van een leien
dakje te gaan. Diverse pogingen strandden stuk voor stuk. Of Evi moest de reu niet, of de
reu mocht haar niet, of het kwam gewoon überhaupt niet eens tot ‘vastzitten’. Elke keer wéér
een teleurstelling die steevast eindigde met een negatieve echo bij ons op de praktijk. En
schijnzwangerschap, dat dan weer wel…
Er werd niet alleen in de spaarzame genenpool van de eigen rasvereniging gezocht, maar
gaandeweg werd ook Ada minder kieskeurig. Een pronkrug als vader leek haar op een
gegeven moment zelfs een leuke combi. Ondertussen waren we allang overgestapt op
bloedprikken bij Evi om precies het juiste moment van conceptie te duiden. Maar ook dat
mocht niet baten. Ada was er begin vorig jaar wel klaar mee en besloot Evi te laten
steriliseren. Was ze meteen van de schijnzwangerschap af.
Maar toen brak helaas de Covid-pandemie uit. Nederland ging in de lockdown en in die
eerste periode moest onze praktijk alle geplande, niet spoedeisende operaties afzeggen.
Waaronder ook die van Evi.
Eind mei werd Evi dus gewoon weer loops. Er werd bedacht om het dan nog één keertje te
proberen. Weer werd er bloed geprikt en een reu uitgezocht. Maar nu kwam het zelfs niet
eens tot een dekking! Na onenigheid met de baas van de reu, die natuurlijk vond dat het aan
Evi lag, dacht Ada: ‘geen gesodemieter, ik weet een leuke Labradorreu, wat kan het mij ook
schelen; we proberen het gewoon!’ En die Labrador wilde wel dekken. Bingo! En het laat
zich raden: een maand later bleek Evi op de echo drachtig. De vlag ging uit in huize Ada!
In augustus was Evi uitgerekend, uitgerekend in het allerlaatste weekend dat ik dienst had.
Op vrijdagmiddag onder het spreekuur startte de bevalling. Meteen na de laatste patiënt ben
ik even wezen kijken. Alles leek prima en geduld was het devies. Maar er kwamen echter
geen persweeën, wel vloeide Evi anderhalf uur later plotseling een groene substantie. Dat
deugt niet als er nog geen pups zijn! Pijlsnel werd de OK in gereedheid gebracht en de
aanstaande moeder kwam naar de praktijk. De keizersnede ging vliegend; ik trof zes pups
aan, waarvan twee al overleden waren en eentje erg afwijkend. Die laatste hebben we laten
gaan, maar de drie resterende puppies waren gelukkig prima gezond en vol levenslust! Evi
kwam vlot en goed uit de operatieroes, maakte rustig kennis met haar drie pups en vol
goede moed toog Ada samen met het zó gewenste nestje en haar Evi naar huis!
Al om zeven uur de volgende ochtend werd ik gebeld: ‘Menno, je wilt het niet geloven, maar
die hond van mij heeft één pup doodgebeten en de andere twee gewoon opgevreten…’
Daarna was het even heel stil op de lijn.
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Zo leerde Evi ons dat wij mensen kunnen wikken wat we willen, maar dat de natuur beschikt.
Inmiddels is Evi wél daadwerkelijk opnieuw onder het mes gegaan en er zullen geen
nestpogingen meer volgen, zo werd definitief nuchter besloten. Dus eindigt dit wrede
‘sprookje’ met de wens dat Ada & Evi, desondanks, samen nog een lang en gelukkig leven
tegemoet mogen gaan.

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.

Einekuorreklup ‘de hite hei’
Nei oanlieding fan it skriuwen yn de Kommune fan
april oer de Einekuorreklup waard derop wiisd dat
ek doarpsgenoaten sûnder Facebook miskien wol
lid fan de klup wurde wolle. Dêrom by dizze - Wa’t
lid wurde wol kin him oanmelde fia tel.nr. 06 4697
6428
It skynt dat de Einekuorreklup ‘de hite hei’ fan
Warten bêst wol wat bysûnder is. Dêrom woe omrop Leo Middelsé TV graach opnames
meitsje foar in útstjoering yn de trant fan HEA sa’t dat troch Omrop Fryslân útstjoerd wurdt.
Wannear de útstjoering wêze sil, is op it stuit dat kopy foar de Kommune ynstjoerd wêze
moat, noch net bekend.
By de opnames die ek bliken dat der yn ien fan de kuorren in ein siet te brieden 
Naar aanleiding van het schrijven in de Kommune van april over de Einekuorreklup werd
erop gewezen dat ook dorpsgenoten zonder Facebook misschien wel lid van de club willen
worden. Daarom bij deze – Wie lid wil worden kan zich aanmelden via tel.nr 06 4697 6428
Het schijnt dat de Einekuorreklup ‘de hite hei’ van Warten best wel bijzonder is. Daarom
wilde omroep Leo Middelsé TV graag opnames maken voor een uitzending in de trant van
HEA zoals deze door Omrop Fryslân uitgezonden wordt. Wanneer de uitzending zal zijn, is
op het moment dat de kopij voor de Kommune ingeleverd moet, zijn nog niet bekend.
Bij de opnames bleek ook dat er in één van de korven een eend zat te broeden 
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Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen
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
Jeu de boulesvereniging het Butje | Meindert Kingma | m.kingma9@upcmail.nl
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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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