Juni 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 5.
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune, voor de krant van juli en augustus kunt u uiterlijk
inleveren op 14 juni a.s. vóór 12.00 uur op het redactieadres.
Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende nummer geplaatst.
Kopijdatum voor de volgende maanden:
16 augustus
13 september
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Dorpsagenda

5
9
15

11-15
18:00
13-14:15

Stekjesmarkt, overal in Warten
Ophalen oud papier
Ophalen Klein Chemisch afval, halteplaatsen Hoofdstraat/ De Bleek/ De
Mieden/ Oosterburen

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
Ingevlogen:

Marga Koenders, Rounwei 8 .

Overleden:

Johannes Evert Feenstra, 57 jaar zoon van C. Feenstra- de Vries
en J. Feenstra †, Midsbuorren 26.

Vaartijden zonnepont de Oerhaal
Dagelijks van 23 april t/m 26 september 2021 van 10-18 uur

Van de redactie
De zomer begint op maandag 21 juni. Iedereen snakt naar wat hogere temperaturen.
Ondertussen brengt de regen ons een heel groen voorjaar. De weerprofeten voorspellen een
wisselende zomer wat weer betreft, dus het kan alle kanten op gaan.
Gelukkig mogen we weer wat meer en kunnen we straks weer meer genieten van allerlei
evenementen. In het dorp is de levendigheid terug met het openen van het vaarseizoen en
het openen van de terrassen. Langere tijd al klinken er enthousiaste geluiden vanaf de
tennisbaan.
Misschien raakt de agenda in de Kommune ook meer gevuld de komende maanden.
Zoals elk jaar wordt het juli- en augustusnummer van de Kommune gecombineerd.
Dus berichten voor de maanden juli en augustus doorgeven voor 14 juni!

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 –
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Ingezonden
Hallo redactie,
Mijn naam is Marga Koenders. Ik heb in Grou gewoond en nu hier in Warten.
Ik zal even wat over mij vertellen. Ik ben geboren in Doorwerth (Gelderland) toen ik 10 jaar
was ben ik met mijn ouders verhuisd naar Friesland. Dus ik ben eigenlijk een Fries. Ik kan
Fries lezen, schrijven en spreken. Ik woon hier met veel plezier. Ik heb fijne buren en de
mensen zijn in Warten vriendelijk. Ik heb een zoon en dochter die volwassen zijn. En twee
kleinkinderen. Verder doe ik twee dagen in de week vrijwilligerswerk in de kringloopwinkel in
Grou. Dit doe ik met veel plezier en ik heb leuke collega's. Mijn hobby's zijn tuinieren, lezen,
schilderen en tweedehandskleding op pimpen. Dat wil zeggen er iets leuks van maken met
o.a. kraaltjes, borduren of iets erbij haken of breien.
Ik kan nog wel meer vertellen maar laat het hierbij.
Vriendelijke groet Marga.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Stekjes ruilkast “Klavertje”
Het afgelopen jaar heb ik allerlei stekjes verzameld, gekocht of gekregen, ik kan hier erg van
genieten. In Sneek kwam ik regelmatig bij de stekjes ruilkast. Dit bracht mij op het idee om in
Warten ook een ruilkast te beginnen. Sinds 26 april staat de stekjes ruilkast op de Mieden
nummer 2.
De afgelopen weken is er al volop geruild, zodat er
steeds iets nieuws in de kast staat. Achter de kast
staat een krat waar kleine attenties (eigen creaties) in
staan, die tegen een kleine vergoeding gekocht kunnen
worden. De bedoeling van de ruilkast is: Geven en
Nemen: Ruil je eigen plantje/stekje om voor een ander
uit de kast. Geef er één en neem er één. Bij voorkeur
voorzien van naam. Alles is welkom: planten en stekjes
van kamer – tuinplanten, stekjes voor de moestuin,
zaden, bollen en knollen. Niks te ruilen: heb jezelf geen
stekjes, stop dan één euro in het geldkistje, hiervoor
kan ik dan weer materiaal aanschaffen. Stekjes ruilkast
“Klavertje” is aangesloten bij de stekjesroute.
Facebook:stekjesroute. Instagram: @stekjesroute. Hier
kun je ook de andere kasten in heel Nederland vinden.
Het doel van de ruilkast is: verbinden, Nederland
groener.
Maar het allerbelangrijkste geniet van je nieuwe plantje.
Ria Hobert

Kommune –
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

9.30
9.30
9.30
9.30

Warstiens
Warten
Warstiens
Warten

De heer T. de Jong
ds. A .Buizer
ds. A .Buizer
ds. J. van Doorn

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

6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

9.30
9.30
9.30
9.30

Warten
Warten
Warten
Warten

Ds. Bouman, Viering H.A.
Ds. Boomsma
Carlijn Niesink
Dhr. De Jongh

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN
De RK Kerk gaat weer open voor maximaal 25 personen per viering.
Via de website Sintvitusparochie.nl kunt u elk weekend via de livestream een
kerkdienst volgen vanuit één van de twee kerken in Leeuwarden.
di.
zo.
di.
zo.
di.

1 juni
6 juni
15 juni
20 juni
29 juni

Kommune –

19.00
9.30
19.00
9.30
19.00

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

B van der Wal
B van der Wal
B van der Wal
litwg
B van der Wal

Euch
Euch.
Euch.
Wo.Co
Euch.
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Dorpsbelangen Warten
Speeltuin
Door de gemeente is aangegeven dat een aantal speeltoestellen aan
vervanging toe zijn. Deze zullen vervangen worden door nieuwe
toestellen, waarvoor de gemeente bij ons een voorstel heeft gedaan voor de vervangende
speeltoestellen. Er komt een nieuwe evenwichtsbalk, kleine glijbaan en mandschommel.
Waarbij we nog een extra schommel aanvragen voor de allerkleinsten. De gemeente streeft
er naar dit voor de zomer realiseren.
Schelpenpad
Het onderhoud van het schelpenpad naar de zwemsteiger stond eigenlijk vorig jaar al op
onze agenda. Door alle Covid-19 maatregelen is dit er niet van gekomen. Dit punt is echter
nog steeds van toepassing en staat daarom ook dit jaar op de agenda. Inmiddels is er
contact met Wetterskip en hopen we dat we dit voor de zomervakantie kunnen realiseren.
Petitie Jeugd huisvesting
Op dinsdag 11 mei j.l. is er een gesprek
geweest tussen Dorpsbelangen
Warten, de gemeente Leeuwarden en
woningcorporatie Elkien over de stand
van zaken m.b.t. woningen in Warten.
Het was een open gesprek, waarin de
knelpunten en kansen voor ons mooie
dorp aan de orde kwamen. Namens de
jeugd hebben Iris vd Veen en Jackolien
Jelsma kunnen aangeven dat de
huidige jeugd graag in Warten wil
blijven wonen en waarom. Ze hebben
de handtekeningen, die ze door middel
van de petitie hebben verzameld,
aangeboden aan de gemeente.
Hiermee vragen ze om aandacht voor
het beschikbaar maken van woningen
voor onze Wartenster jeugd. Dit initiatief wordt ondersteunt door Dorpsbelangen Warten en
deze heeft tevens het belang aangegeven dat het blijven wonen van betrokken jeugd goed is
voor de duurzame leefbaarheid van ons dorp.
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.
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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

Bijlsma

Team Scheepswerf Bijlsma en toeleveranciers leveren een topprestatie bij de bouw van dit
nieuwe Battery-Hybrid DP2 werkschip voor Acta Marine met een operationele diepgang van
minder dan 2 meter. De oplevering vindt komende zomer plaats. De bouw is een sterk
staaltje innovatie, daadkracht en lef van Scheepswerf Bijlsma, zeker in de huidige moeilijke
COVID-19 situatie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Tjeerd Wiebe Bijlsma, 06-53768997.
Bijgevoegde foto is gemaakt door Foto Dikken en Hulsinga.

Kommune –

11

0

12

Kommune Warten

Doarp yn it Grien

Nieuwe eigenaar voor supermarkt Wergea
De supermarkt in Wergea (Warga) krijgt een nieuwe eigenaar. Vanaf maandag 26 april
neemt Wesley Dijkstra (29) de winkel aan de Kerkbuurt 19 over. De huidige supermarkt,
onderdeel van de Spar-keten, krijgt een kleine opknapbeurt voordat deze een week later
opengaat.
“We willen na een kleine verbouwing zo snel mogelijk open, om de mensen in het dorp en
daarbuiten te kunnen blijven bedienen. Daarna is het de bedoeling dat we langzaam
toewerken naar een nieuw concept”, vertelt Wesley.
“Het idee is om
meer verse en
lokale producten in
het assortiment op
te nemen. Een
klantvriendelijke
winkel die zich
onderscheidt van de
lokale buurtsuper,
met input vanuit het
dorp en de directe
omgeving. Ik ben
heel benieuwd naar
die ideeën. Maar
zover is het nog
niet. Eerst maar
eens verbouwen. Ik heb er heel veel zin in”, besluit de geboren en getogen Wergeaster.
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Historie op Warten city
Regelmatig zijn er op Warten City kiekjes van vroeger te zien. Dit is eigenlijk voor iedereen
wel interessant. De jonge Wartenster, die zich misschien bijna niet voor kan stellen dat zo
ooit eens geweest is. De nieuwe/recente bewoner, die meer van het dorp leert. En natuurlijk
de wat oudere Wartenster, die er herinneringen mee op kan halen.
Eén van die historische foto’s
werd laatst geplaatst door Hans
Terpstra. Op de foto zien we
een hele andere Wartenster
brug (in het dorp), van voor
1973. Hierop is ook nog goed
het oude hotel de Kruiswaters te
zien. Een plek met ook een
lange historie. Zo zag ik op
dekrantvantoen.nl van de
Leeuwarder Courant, al
berichten over dit etablissement
in 1947. ‘Muziek en Bal’ in café
de Kruiswaters.
Zulke foto’s zijn natuurlijk altijd
welkom. Bedankt Hans.

Een foto van voor 1973. Er stond toen maar
zelden een auto bij de brug van een monteur, om
de storingen aan de brug te verhelpen. Alles ging
bij deze brug nog met de hand. (tekst Hans
Terpstra)

De brug is natuurlijk een mooie
blikvanger voor een kiekje. Zo
ook deze onderstaande foto uit
1938, gepubliceerd door Tresoar en gedeeld door Froukje Castelein in Warten City. De foto
kijkt precies dezelfde kant uit, alleen de hoek is wat anders. Zo te zien is het gebouw van
hotel-café De Kruiswaters er al wel, maar het is nog niet geschilderd en de letters staan ook
nog niet op de gevel. Voor de jongere kijker is het een beetje als een Google Streetview
avant la lettre. Ook bijzonder, Warten had vroeger een korps: ‘Volharding’. Helaas konden ze
hun naam geen eer aan doen. In de Tweede Wereldoorlog is het korps opgeheven.

Kommune –
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De school is van ons allemaal.
Vanuit school heb ik wel eens berichten gemaakt voor de Kommune waarin ik mijn zorgen
uitte over de betrokkenheid van de jeugd bij onze school. Niet zelden hadden we op
maandag te maken met extreme schade of rotzooi. Naarmate de tijd vorderde is dit gaan
kantelen de afgelopen jaren. Met voor ons een prachtig voorbeeld dat afgelopen meivakantie
plaatsvond.
Op maandag 3 mei krijg ik via het social media kanaal Instagram het volgende bericht van
een oud leerling; “Meester, is de schoonmaker nu in de school want de deur is open?”.
De deur open op maandagavond in de vakantie. Het zou kunnen dat er een leerkracht
binnen is en ja ook de schoonmaker zou binnen kunnen zijn. Ik vraag de jongens om een
rondje om de school heen te maken om te kijken of er wellicht iemand binnen is. Ik krijg als
reactie: “Dat hebben we al gedaan! Wij zien niks!”.
Op de camerabeelden vanuit thuis laten de jongens mij nog een keer zien dat de deur toch
echt open staat.
Na het plegen van en paar telefoontjes gaan twee collega’s kijken wat er aan de hand is. Er
is niemand in de school en de deur is niet op slot. Ook het alarm staat er niet op.
Een blik in de school laat zien dat er niets mist.
Beelden terugkijkend komen we erachter dat er iets flink misgaat bij de overdracht van de
leidinggevenden van het oude schoonmaakbedrijf naar de nieuwe. Men haalt netjes het
alarm eraf, de deur wordt netjes geopend maar men vergeet even om alles weer op slot te
doen en het alarm er weer op te zetten. Niet echt heel handig op zijn zachtst gezegd. Slordig
maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Wat me het meest bij blijft is het attente reageren van de jongens bij school. Niet op
onderzoek uitgaan omdat het wel interessant is maar gelijk meedenken en handelen zoals je
zou willen.
Bedankt jeugd van Warten en bedankt Joop, Sieger en Mike voor het correcte handelen!
De school is van ons allemaal.
meester Jaap
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Fascinerende vaccinatie
Ik zit de laatste tijd steeds vaker in de ‘medische mallemolen’ en de grap is dat je dan
onwillekeurig aan het vergelijken slaat. Bovendien heeft de bistedokter begin mei zijn eerste
corona-vaccinatie in Franeker(!) gekregen. Zeven dienstbare GGD-medewerkers wezen mij
de weg, controleerden mijn identiteit, zorgden ervoor dat ik driemaal mijn handen heb
ontsmet en hielden mij naderhand in de gaten of ik geen merkwaardige entreacties
vertoonde. Gelukkig was er ook nog een aardige verpleegkundige die mij een prik gaf die ik
nagenoeg niet gevoeld heb. Beschouw dit als een observatie en niet als kritiek. Want die is
er al volop! We hebben immers in ons land naast ruim 17 miljoen bondscoaches onderhand
ook eenzelfde aantal ‘virologen’. Heeft het dan zin om als bistedokter ook nog eens de
betweter uit te hangen? Toch een paar kanttekeningen.
Er zijn een tweetal hoofdlijnen uit de dierziektebestrijding waar de humane sector zijn
voordeel mee zou kunnen doen. Voor de rest gaat elke vergelijking mank. Denk alleen maar
aan de verwerpelijke strategie van het ‘ruimen’ van bedrijven bij een uitbraak van
bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, vogel- of varkenspest. Al benadert het gebrek aan regie in
bepaalde landen wel bijna dat beeld…
Voor de noodmaatregelen tijdens een pandemie zijn klaarblijkelijk geen Nederlandse
benamingen. Zo werden er achtereenvolgens verschillende gradaties van ‘lockdown’
ingesteld. De evenknie daarvan in diergeneeskundeland noemen we ‘standstill’. Bij een
uitbraak van een ernstig besmettelijke veeziekte wordt in een hele regio of zelfs landelijk, per
direct, een volledig vervoersverbod van vee en besmettelijke materialen afgekondigd.
Ervaring heeft geleerd dat zo’n streng gebod zelfs vóór de aankondiging de neiging heeft uit
te lekken en dat er dan bewegingen ontstaan die je juist níet wilt hebben. Verspreiding van
een virus kan dus alleen de kop in worden gedrukt als maatregelen vertrouwelijk worden
genomen en ten tijde van de afkondiging stante pede ingaan. Dat geeft vervelende en lastige
situaties, maar is wél het meest effectief. Ook ik betrapte mezelf erop nog snel even wat uit
de stad te halen, omdat twee dagen later de winkels dicht zouden gaan…
Het vaccineren op aflopende leeftijd heb ik nooit begrepen. Natuurlijk, er was gebrek aan
vaccin. Maar een enting is immers het meest effectief als je dat groepsgewijs per (woon of
leef) eenheid uitvoert. Dus allereerst in de grootste risicogebieden de verzorgings- en
ziekenhuizen in zijn geheel vaccineren is veel logischer en qua logistiek veel makkelijker
uitvoerbaar dan wat er nu gebeurt. Een veehouder had mij voor onwijs uitgemaakt als ik op
zijn bedrijf eerst de ouwe koeien kwam enten, dan een paar weken later de grote
middenmoot en na nog eens een maand tot slot de kalfjes. Duidelijk?
Toen ik vorig jaar maart voor een spoedgeval bij een melkveehouder kwam, schrok ik van
diens reactie die hij mij toevertrouwde: “Ik vind het wel eens goed dat dit virus de wereld op
zijn kop zet. Iedereen doet maar en alles kan en mag, terwijl wij als boeren al jaren met
handen en voeten aan regels gebonden zijn en ook nog eens overal de schuld van krijgen!”
Ik vond dat erg kort door de bocht en had er moeite mee. Maar wat me wel van het hart moet
is dat wij deze crisis inderdaad door ons eigen gedrag veroorzaakt hebben. En laten we er
dan in ieder geval wijze lering uit trekken! Het irriteert me bijvoorbeeld mateloos als er op de
persco aan Hugo de Jonge wordt gevraagd hoe het met de vakanties naar het buitenland
komt.
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Zelf heb ik ook best nog wel wensen op dat gebied, maar laten we even lekker in ons eigen
land wat leuks doen. Genoeg aanbod! Was niet juist het ongebreidelde reizen de grootste
boosdoener in de verspreiding? En voor de rest is het nu vooral maar hopen dat deze
fascinerende vaccinatiecampagne aanslaat. Dixi.
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.

Amigo, makker, freon, buddy..
Oftewel een (vrijwillig) maatje. Deze groep vrijwilligers zijn een onmisbare partij in de
gemeente Leeuwarden, waar honderden vrijwillige maatjes actief zijn. De vraag blijft groeien
en daarom besteedt Vrijwilligerswerk Amaryllis, in de maand mei, samen met acht
vrijwilligersorganisaties extra aandacht aan de werving voor dit type vrijwilliger.
In de gemeente zullen online en fysiek diverse oproepen naar vrijwillige maatjes te vinden
zijn. Naast de oproepen worden er ook verhalen gedeeld door actieve vrijwilligers. Mensen
die ook graag vrijwilliger willen worden kunnen via de bijbehorende website direct zien welke
organisaties op zoek zijn naar nieuwe maatjes en kunnen zich dan ook meteen aanmelden
bij de organisatie. De deelnemende organisaties zijn, Solidair Friesland, SchuldHulpMaatje,
Bezoek&Co, Netwerk Time to Connect, Humanitas, De Zonnebloem, Fier en Stjoer.
Maatjes worden ingezet voor diverse doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen, zowel met een psychische en/of lichamelijke beperking als zonder beperking.
Onderzoek heeft uitgewezen dat het hebben van een maatje ertoe kan bijdragen dat de
maatschappelijke positie van iemand verbetert. Ook leidt het tot meer zelfvertrouwen, een
positievere blik op de toekomst en een verruimde leefwereld.
‘’De klik was meteen heel goed, om helemaal niks liggen wij soms in een deuk’’ aldus een
maatje en de hulpvrager.
Vrijwilligerswerk Amaryllis
Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter maatschappelijke organisaties. Zonder
vrijwilligers zouden deze organisaties niet kunnen bestaan. Met veel inzet en enthousiasme
maakt Vrijwilligerswerk Amaryllis zich daarom sterk voor vrijwilligerswerk! In Leeuwarden en
omgeving is Vrijwilligerswerk.
Amaryllis er voor de vrijwilliger en ook voor de organisaties die vrijwilligers zoeken.
Vrijwilligerswerk Amaryllis ondersteunt vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers door het delen
van kennis, verbinden, adviseren en trainen. Voor meer informatie kunt u terecht
bij vrijwilligerswerk@amaryllisleeuwarden.nl of telefonisch via 06 30 20 30 12 (Reineke
Vogt), 06 13 96 66 77 (Marischa Oosterbos)
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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 | Lianne Koning (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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