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2 Kommune Warten 

Beste dorpsbewoner, 
 
Voor u ligt de Kommune, uw maandelijkse dorpsblad. 
 
Als redactie beschouwen wij dit blad als een middel van informatie voor, maar ook door 
dorpsbewoners, verenigingen en het bedrijfsleven. 
 
Om "onze" Kommune optimaal te laten functioneren, hanteren wij een aantal regels, die wij 
hieronder voor u op een rijtje hebben gezet: 
 

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

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

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

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

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

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

 

COLOFON 
 
Redactie: 
Redactieadres en e-mail adres:  
Lianne Koning, Hoofdstraat 6, 9003 LH Warten 
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254, Annekehoekstra1957@hotmail.com) en 
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij 
 
Bestuur: 
Joke Peenstra, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 52e jaargang, nummer 6 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 16 augusts 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: 
13 september 
18 oktober 
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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Juli 

 

7 18:00 Ophalen oud papier 
 

12 
 
Augustus 
 

7-18  Opnames programma Simmer yn Fryslan, Omrop Fryslân 

4  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. 

 

Geboren: Josephine Ylva Lieke, dochter van Randolph en Angelique, zusje 
van Jesse, Renzo, Roméo, Kiana en Angelique. 

  
 Amber Anneke Aleida, dochter van Annica en Lammert, zusje van 

Anouk. 
  
 Fardau Froukje, dochter van Albert en Xanthe Hietkamp, zusje van 

Frederique, Hidde en Charlotte 
  
Ingevlogen: Arjan Haarsma uit Drachten en Marleen Wierstra uit Joure, adres 

Oer de Barten 14 
 
Overleden:  Broer Haytsma, 96 jaar, oud inwoner van Warten   
         
 Sjoerd Wartena, 80 jaar, Rounwei 2 
 

 
 
 
 

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. 

Dorpsagenda 

Roekenijs 

Vaartijden zonnepont de Oerhaal 
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Beste dorpsgenoten, 
 
En dan is het zomer en mogen we ineens veel meer.  
We kunnen genieten van open terrassen, sport op de velden.  
En van de prachtige bloemperken die gemaakt zijn door doarp yn ´t grien.  
De hooikap verrijst in al zijn glorie. 
Er is weer drukte in het dorp. 
Wist u al dat de brug nu tussen de middag gewoon open is? 
De vakantie staat voor de deur. We kunnen weer op reis, of blijft u toch liever 
in ons mooie dorp omdat het vorig jaar zo goed bevallen is? 

 
Er zijn weer heel wat geslaagden in het dorp. De vlaggen met de tassen 
wapperden fier. 
Alle geslaagden hierbij van harte gefeliciteerd en succes met al jullie plannen 
voor het vervolg. 
 
Helaas kunnen we nog niet helemaal terug naar het oude; zo kan de Merke nog niet 
doorgaan.  
En van de Corona zijn we ook nog niet helemaal af. We hopen maar op het beste. Misschien 
voetbalt Nederland ons naar grote feesten toe. De eerste uitslag is hoopvol. 
 
Wij wensen jullie allemaal in ieder geval een prachtig mooie vakantie. 
In september valt de Kommune weer bij u op de mat.  
Wij hopen op mooie stukjes van de dorpsgenoten. 
 

Van de redactie 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Epilepsie fonds  

De corona beperkingen blijven, maar we konden toch met de collectebussen lopen. We 
waren niet met zo veel mensen dit jaar en dus konden we helaas niet alle straten in Warten 
bereiken. Maar, alles telt, en we zijn wel trots op wat ons dorpje heeft opgeleverd. Hartelijk 
bedankt aan iedereen die heeft gedoneerd en vooral bedankt aan de collectanten. 

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

Doarp yn it grien winsket elkenien in hiele moaie en fleurige simmer ta! Wa’t it leuk fynt, kin 
dizze kleurplaat meitsje en wat lekkers winne fan bakker Boekema! 
Der binne 3 prizen; foar jonge bern, de wat âldere bern en folwoeksenen. Kinst de kleurplaat 
foar 31 july ynleverje by Tini Schippers, Hoofdstraat 79 en wy belje de priiswinners 
persoanlik op. 
 
Groetnis fan Doarp yn it grien. 
(Tini, Tefka, Martien, Tieneke, Berber, Froukje, Riemke, Jessica & Hilda) 
 
Noot redactie: de kleurplaat is terug te vinden op blz 21 
  

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

 
 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

  
 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

4 juli 
11 juli 
18 juli 
25 juli 

 
1 aug 

8 aug 

15 aug  
22 aug 

29 aug   
 

9.30 

 
9.30 

 
 

9.30 

 
9.30 

9.30 

 

Warstiens 

 
Warstiens  
 
 

Warstiens 

 
Warstiens 

Warten 

 

ds. A .Buizer 
GEEN DIENST 

dhr. T. de Jong 

GEEN DIENST 
 
ds. J. van Doorn 

GEEN DIENST 

ds. A. Terlouw 

ds. A .Buizer,  samen met Ger.leden 

GEEN DIENST 

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

 

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

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

  
 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

  
Zondag 

 

4 juli 
11 juli 
18 juli 
25 juli 

 
1 aug 

8 aug 

15 aug 

 
22 aug 

 
  
 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

 
9.30 

9.30 

9.30 

 
9.30 

 

Warten 
Warten 
Warten 
Warten 

 
Warten 

Warten 

Warten 

 
Warten 

 

Ds. L.Oost 
 
Carlijn Niesink 

ds. A. Elverdink 

 
da. A. van Harten-Tip 

ds. J. Kroon 

ds. J. Terlouw 

 
da. A. Buizer-
Tchiengang 

 
 
 
 
 
 
 
Gez. Herv. kerk 
Warstiens 
Gez. Herv. Kerk 
Warten 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

 
 
zo.  
di. 
zo. 
di. 
 
zo. 
di. 
zo. 
zo. 
 

4 juli 
13 juli 
18 juli 
27 juli 

 
1 aug 

10 aug 

15 aug 

29 aug 

 

9.30 

19.00 

9.30 

19.00 

 
9.30 

19.00 

9.30 

9.30 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

 
Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

G. Kamsma 

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

B. van der Wal 

Wo.Co. 
Euch. 
Euch. 
Euch. 
 
Euch. 
Euch. 
Wo.Co 
Euch. 

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

Kerkdiensten 
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We hadden het al bijna verwacht…… de merke kan weer niet doorgaan. Alle maatregelen 
die genomen hadden moeten worden voor de merke dit jaar waren te veel van het goede. 
Volgend jaar vieren we feest waarin we in één keer voor drie jaar feest gaan vieren. 
Met dank aan een schrift van Goos Peenstra uit 1972 staan hieronder enkele verhalen of 
delen van verhalen die de jeugd van toen (vijftigers van nu) hebben geschreven over de 
merke. 

 
Uit het archief van Marten Oosterloo 

Feest in Wartena 
In Wartena was het kermis. Vrijdagmorgens elf uur begon de draaimolen en om  
twaalf uur was het afgelopen en de ‘s middags was de zweef er en de ’s avonds was de 
zweef er ook nog maar toen de andere morgen begonnen ze weer met de draaimolen en 
daar dicht bij de school stond de hobbelende geit daar heb ik 3 keer in gezitten. 
 

In Wartena was het kermis. Vrijdag begon de kermis. Eerst maakten ze de 
draaimolen S.middags was de zweef er. Ze vechten om een bakje. En we kwamen 
hoog dat deed een man. Ooo wat was het hoog. S.avonds om zes uur moest ik thuis 
komen en s.avonds om zeven uur ging ik weer naar de kermis, toen in de zweef en 
heb ik naar Olieboltent toen was het acht uur en ging ik naar huis. Ons moeder zij nu 
naar bed. 

 

De kermis vond ik heel mooi want er waren veel meer dingen te doen dan andere jaren. Het 
allermooiste vond ik nog de buldozer en de zweef. Een paar keer heb ik maar in de hobbel 
en de geit gezeten. Ik heb de pluim 1 keer gepakt. 
 
 De kermis is weer begonnen. Er waren een berg dronken mensen in de cafés. De 
caféhoudsters hadden het wel druk in de kermis. Bij de schiettent werd Trienke door het 
schouder geschoten. En de politie was ook op de kermis. Ons vader heeft vier kaarten 
geschoten. Je kont drie schoten voor een gulden. 
 
D’r wie ek noch in moai stikje fan Klaes Postma: 
  

FRJEMDE FISKERS 
Simen Postma en Harm Stel, alhiel breinroer, foeren mei in boatsje it wetter oer. 
Se kamen oan al bij in moaije poel, dêr soenen se fisken fange wie it greate doel. 
Harm siet op it stuoltsje foar yn ‘e skou, en Simen joech him achter ôf. 
Mar it waerd al letter en letter, Simen krige hege need: hij krige lêst fan ’t wetter. 
Hij gong nei de rânne fan ‘e boat as wie it neat, en helle syn spultsje bleat. 
De boat gong skeef, en mei in sweef nukte Harm yn ‘e sleat. 
Simen, alhiel fan de mik, sei letter: 
“ik wit net hwa’t wieter wie, Harm as ik…………. 

Merke gaat voor het tweede jaar op rij niet door…. 
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Beste Wartensters, 
Op maandagmiddag en avond wordt er prima gebruik gemaakt                                             
van de tennisbaan. De tossers op de middag en de lessers                                                        
’s avonds treffen het ook met het weer. En ook op de vrijdag-                                                        
middag met de lesjeugd is de baan druk bezet. De tossavond                                                    
op vrijdag zou nog beter bezocht mogen worden. 
Omdat de voorjaarscompetitie niet door kon gaan, is er besloten om deze competitie te 
verplaatsen naar het najaar. Onze 35+ploeg gaat hier aan deelnemen. Het 50+team zal pas 
voorjaar 2022 de strijd weer aan gaan met haar tegenstanders. 
Heb je ook belangstelling om te tennissen, neem dan contact op met één van de bestuurs-
leden of stuur een mail naar tvwarten@gmail.com; je mag eerst vrijblijvend langskomen op 
vrijdagavond vanaf 19:00 uur. 
Mocht er belangstelling zijn voor “Maak Kennis Met Tennis” dan willen we bekijken of er 6 
lessen gegeven kunnen worden door onze tennisleraar zonder verdere verplichtingen. Je 
hoeft dan nog geen lid te worden van TV Warten. Wil je hier meer van weten? Zou je hier 
aan mee willen doen? Stuur dan een mail naar het bekende tennisadres. 
We zien je graag aan de Rounwei bij It Molkhúske!  
Oant sjen.    Bestuur T.V. Warten 
 

Fokje Bouwmeester, Nynke Verduyn, Easge Popma, Jan Koopmans en Gerard 
Bouwmeester.  

 

 

Er zijn steeds meer Wartensters die de doppen sparen. Daar zijn 
we heel blij mee. Bedankt daarvoor. 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. 
Je mag ze ook in de big bag doen bij Hoofdstraat 66. 
 
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. 
 
Graag de “vieze” doppen eerst even schoonspoelen voordat je ze inlevert.  Alvast Bedankt.   
Gerard  
 

 

Op maandag 12 juli van 7 tot 18 uur komt Omrop Fryslân voor het programma Simmer in 
Fryslân naar Warten. Zij maken dan de hele dag radioreportages en er wordt een 
cameraploeg meegestuurd, die ’s avonds een compilatie van 10 minuten zal uitzenden op 
televisie. Het zou een mooi gezicht als overal de vlag uithangt. Doet u mee?  

Doppen sparen; het gaat SUPER!  

De vlag uithangen!  

Tennispraat 

mailto:tvwarten@gmail.com
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Beste dorpsgenoten,  
 
De jeugdsoos heeft net als zoveel andere zaken het afgelopen jaar zijn deuren gesloten 
gehad. Zoals het nu lijkt mogen we vanaf september weer open en zonder beperkingen. Om 
dit te vieren hebben we besloten om i.p.v. de jaarlijkse sluitings barbecue nu een barbecue 
te doen met de opening. 
 
Op zaterdag 4 september vanaf 17.30 uur willen we graag onder het genot van een 
barbecue en later op de avond live-muziek het jeugdsoosseizoen openen met de jeugd, 
ouders, vrijwilligers en een ieder die zou willen!! Iedereen is dus van harte welkom,  
van 0 – 100 jaar!! 
 
Wil je mee barbecueën? Geef je dan nu op!  
Kosten:   €5,- per persoon voor kinderen tot 12 jaar.  
             €10,- per persoon vanaf 12 jaar.  
Hiervoor krijg je salades, stokbrood en meerdere stukken vlees. Consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
 
Wat moet je doen om je op te geven? 

• Onderstaand strookje uitknippen en invullen.  

• Strookje + geld in een enveloppe inleveren bij Boudina, Ald Djip 1.  

• Opgave 23 augustus  
 
Mocht er tegen die tijd toch blijken dat activiteiten niet kunnen doorgaan i.v.m. Corona dan 
zal de Opening worden verzet naar een later tijdstip!!  
 
Wij hopen allemaal op jullie komst! Wij hebben er zin in!  
 
Groeten,  
Het bestuur jeugdsoos ‘De Roekeflecht’  
 
 
 
 
>>>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Opgavestrookje jeugdsoosbarbecue 4 september 2021,vanaf 17.30 uur.  
 
Naam:  
 
Aantal kinderen:  
Aantal volwassenen:  
 
Inleveren + geld vóór 23 augustus bij Boudina, Ald Djip 1.   
 

Openingsbarbecue van jeugdsoos 
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Speeltuin  
In de Kommune van vorige maand hebben we jullie geïnformeerd over de vervanging van 
speeltoestellen in de speeltuin. Er komt een nieuwe evenwichtsbalk, kleine glijbaan en 
mandschommel. De gemeente heeft deze werkzaamheden voor begin juli in de planning. 

Algemene Ledenvergadering 

Afgelopen maart ging voor de 2e keer de jaarvergadering niet door. We hebben toen 
aangegeven er naar te streven dit in september van dit jaar alsnog door te laten gaan. De 
voorspellingen voor de Covid 19 maatregelen lijken gunstig en dus hebben we de 
jaarvergadering ingepland:  
16 september 2021 om 20.00 uur, locatie By Boellies.  
In de Kommune van maart zat een bijlage met de diverse jaar- en financieel verslagen. Deze 
kunt u desgewenst meenemen naar de vergadering. 

Bloembakken 

In mei heeft de gemeente de bloembakken weer in het dorp opgehangen. Deze hangen aan 
het Stoombootshaed, Hellingpaed, de brug, Nijpaed, Tsjerkepaed en de Hoofdstraat en 
geven een mooie uitstraling aan het dorp. Naar aanleiding van onze oproep hebben een 
aantal vrijwilligers zich opgegeven om te helpen bij de verzorging van de bloembakken. Zij 
zorgen er met z’n allen voor dat de bakken 2x per week voldoende water en voeding krijgen 
zodat ze ook deze zomer weer mooi en uitbundig zullen bloeien, waarvoor veel dank. 
 
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 
• Lid; Jana Andonovski, Hoofdstraat 46, tel: 06-55908017 

Dorpsbelangen Warten 

mailto:dbwarten@gmail.com
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Begin januari zijn wij met een groepje jeugd uit Warten bij elkaar gaan zitten. Het probleem 
was voor ons duidelijk, als wij nu niks doen kunnen wij niet in het dorp blijven wonen waar wij 
allemaal zijn geboren of opgegroeid. Zover wilden wij het niet laten komen, tijd voor actie 
dus! Na wat te brainstormen hebben wij bedacht om een handtekeningen actie te starten, net 
zoals bij de brug. We zijn bij alle huizen in Warten langs geweest en hebben daarna ook nog 
een online petitie gemaakt voor de mensen die niet uit Warten komen, of de mensen die niet 
thuis waren. We hebben hiermee een zeer grote hoeveel handtekeningen verzameld!  
 
Hoe nu verder? 
Samen met dorpsbelang zijn wij in gesprek geweest met de gemeente en Elkien, hierbij 
hebben wij de handtekeningen kunnen overhandigen en ons probleem kunnen voorleggen. 
Helaas bleek het dat de gemeente en Elkien niet open stonden voor een directe oplossing en 
meer prioriteit leggen bij de grotere dorpen in de gemeente Leeuwarden. We hebben  
In ieder geval ons probleem duidelijk gemaakt en hopen op een oplossing op lange termijn. 
 
De jeugd van Warten 
 

Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe routes 
 
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, 
met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke 
programma Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te 
laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar werden er al 23 van deze routes gemaakt, 
nu zijn er 9 nieuwe. 
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en hun mening willen geven 
over de route. 
De 9 nieuwe: 

• Drogeham 30 km of 17 km 

• Gerkesklooster 30 km of 21 km  

• Feanwâlden 25 km 

• Oentsjerk Wyns 17 km 

• Gorredijk 30 km 

• Appelscha 22km 

• Warns 25 km 

• Ameland 18 km 

• Vlieland 13,5 

Wilt u een van de routes testen stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl. 
Vermeld daarbij van welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt de route en daarbij 
een link naar een beoordelingsformulier over de route. 
Doortraproutes worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
(ROF) en de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.  
 
 
 
  

Zin om te fietsen?  

Handtekeningen actie huurwoningen Warten 
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Op facebook vroeg iemand (ik kende haar toen nog niet en ben géén facebookgebruiker) om 
een B.M.-er die gebouwd was op de werf van Titus de Jong. Hierop reageerden meerdere 
mensen dat Klaas Zwart (oud witgoeddealer uit Wergea) ook in het bezit is van zo’n 
exemplaar. Klaas en ik komen wel bij elkaar over de vloer en zodoende kwam het gesprek 
op de B.M.-er. Klaas wil er wel vanaf en Dioni ten Busschen (zo heet de dame die de vraag 
stelde) zou deze wel willen kopen.  
 
Dioni is degene die met haar partner het voormalige Skûthûs hebben gekocht waar ze een 
galerij wil beginnen. Ze is zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de B.M-er bouw en wil 
hier ook wat mee gaan doen…… Prachtig mooi toch. 
 
Klaas en ik gingen enkele weken later de boot optuigen (deze hing al vijf jaar in de takels) en 
een stukje zeilen. Met een prachtig windje en de zon op ons bolletje hadden we een paar 
prachtige uren op het water. Een dag later kwam Dioni met een kenner langs om de B.M.-er 
te aanschouwen. Alles prachtig mooi natuurlijk maar toen kwam het ……….. 

 

• Wie kunnen er allemaal 
(nog) vertellen over de werf met 
alles er op en er aan zoals het 
destijds was?  
 

• Hoeveel B.M.-ers zijn er hier 
gebouwd?  
 

• Hoeveel exemplaren zijn er 
nog in de vaart?  
 

Na een aantal uren met elkaar 

gesproken te hebben, gaf ik aan dat 

Marten Oosterloo vast veel foto’s 

heeft gemaakt van deze werf. 

Afgelopen maandagochtend ben ik 
bij Janke Pool langs geweest om te 
vragen naar de dia’s die Marten 
allemaal ooit heeft gemaakt van de 
B.M.-ers c.a.  
 
Ja, en dan komt van het één het 
ander……  
 

Er zijn maar liefst ca. 10.000 dia’s. Daar mag je wel ff in zoeken……… 
Ik kom van alles tegen en nu ik toch bezig ben, ben ik meteen begonnen om de dia’s te gaan 
digitaliseren. 
 
Ik ben o.a. de volgende zaken al tegengekomen: merkes, viswedstrijden, ijsactiviteiten, 
rommelmerkes, museum, TV Warten, winterberging Stichting “Jachthaven Wartena”, 
“piksjitten”, sjoelen, fietstochten, tewaterlatingen, volleybal, Sint Maarten, een trouwerij van 
een stel dat nog steeds bij elkaar is, Sinterklaas, Zeilvereniging De Kruiswaters, de N.H.-
kerk. 
Kortom: een prachtig stuk historie waar ik nog vele jaren uit kan putten. 
 

Gerard Bouwmeester 

Van het één komt het ander……  
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Namme : 
…………………………………………………. 
Tillefoan: 
…………………………………………………. 
Hoe âld bist? 
…………………………………………………. 
Inleveren bij Hoofdstraat 79 
 

 

Kleurwedstryd Doarp yn it grien 
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Na maanden, zeg maar gerust jaren, van voorbereiding kon afgelopen voorjaar dan eindelijk 
worden begonnen met het grote onderhoud van de hooikap bij Rijksmonument de Oud 
Friese Greidboerderij aan het Hellingpaed te Warten. Omdat deze reparatie hoge kosten met 
zich meebracht moesten sponsoren worden gezocht. Op een groot bord voor de boerderij 
staan ze vermeld. Mede door hen is de reparatie mogelijk gemaakt.  
Met man en macht zijn door vrijwilligers eerder de palen vervangen en is de dakconstructie 
van nieuw houtwerk voorzien. Tenslotte heeft rietdekkersbedrijf Veenstra in juni de kap van 
een nieuw dek voorzien. De kap is nu ook afgewerkt met een originele pluim, op zijn Fries 
gezegd, in túf. Nogmaals willen wij de vele vrijwilligers hartelijk danken voor hun 
enthousiaste inzet bij deze toch wel bijzondere klus. 
   
 

Spik en span - Voorgaande jaren 
werden er in het voorjaar, voor de opening van het museumseizoen altijd enkele 
schoonmaakdagen georganiseerd. Maar helaas, ook hier gooide corona vorig jaar roet in het 
eten. Met als gevolg dat het schoonmaken erbij bleef. Je kunt je vast wel voorstellen dat 
oude gebouwen zoals het Earmhûs en de boerderij één keer per jaar een grote poetsbeurt 
echt wel nodig hebben! 
Toen de maatregelen half juni dan ook wat werden versoepeld was binnen een mum van tijd 
een flinke schoonmaakploeg opgetrommeld. Trouwe vrijwilligers, alle nieuwe buren van het 
Hellingpaed en van de tegenoverliggende oever (16 vrijwilligers in totaal ☺) waren ’s 
morgens vroeg present. 
Aan 3 picknicktafels onder de nieuwe hooikap werd het werk besproken onder het genot van 
koffie met oranjekoek, ’s middags gezamenlijk geluncht. Nadat de hele dag de handen flink 
uit de mouwen zijn gestoken, waren aan het eind van de dag de gebouwen en het erf om 
door een ringetje te halen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd deze 
gezellige en productieve dag tenslotte voldaan afgesloten.  

 
We strûpe derûnder – Tenslotte laten wij alvast weten dat, ‘ijs en weder dienende’, Museum 
Warten in het weekend van 24 en 25 september in het teken staat van de landelijke actie 
‘Ode aan het landschap’. Als thema hebben wij gekozen voor ‘we strûpe derûnder’. Deze titel 
is gekozen naar aanleiding van het succes in Warten van het boek van Gjalt de Groot dat 
eind vorig jaar uitkwam. De bedoeling is dat er o.a. praamtochten door het gebied en langs 

Herstelwerkzaamheden hooikap 
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plekken die in het boek voorkomen, worden georganiseerd. Op het erf van de greidboerderij, 
onder en rondom de gerestaureerde hooikap willen we een boerenmarkt organiseren, met 
een ouderwetse ‘boelgoed’, palingrokerij etc. Tegen die tijd volgen nadere berichten. 
 
Museum Warten 
 

 
Yn it wykein fan 19/20 juny binne de measte kuorren fan de klup wer ynhelle wurden.  
Tige benijd wiene we fansels as der ek in spantsje ien fan de kuorren útsocht hie om de 
aaien yn te lizzen en út te brieden. Fan 1 koer wie al bekend dat der aksje wie mar fan de 
oaren wie it noch in ferrassing. Mar doe’t Boele mei in skou fol kuorren by ús foar de wâl lei, 
kaam er mei moai nijs. Yn 5 kuorren wiene aaien útbret en yn 1 siet noch in eintsje te 
brieden. As de kopy foar de Kommune ynlevere wurde moat lizze der noch 3 kuorren út. Hjir 
kinne we dus noch net fan sizze as der ek wat yn bard is. 
 
As de omstannigheden it talitte is it it doel om yn september as klup byelkoar te kommen om 
ien en oar neier te bepraten.  

 
 
Ald nijs ☺ - In skoftsje lyn prate ik mei Wip Sytema en doe kaam it petear ek op de 
Wartenster einekuorreklup. Dat it skynber dochs wol wat bysûnder wie, om’t we binnen de 
koartste kearen mear as 60 leden hiene, leo Middelsé TV wakker oandrongen hie om in item 
oer de klup te meitsjen en om’t we skynber de iennichste einekuorreklup fan Fryslân en 
miskien ek noch wol fan Nederlân binne, sa’t de man fan Leo Middelsé TV my sei. Hjir moat 
wol by sein wurde dat Ryptsjerk ek sa’n soarte fan klup hat mar dan krekt wat oars  – de 
eineklup. Sy soargje winterdeis ek foar harren einen om sa mei de doarpsein yn stân te 
hâlden.  
En doe fertelde Wip my dat sa’n 100 jier tebek Warten ék al in einekuorreklup hie! Elk dy’t lid 
fan de klup wurde woe, moast in stoer ynlis betelje. Foar dy tiid in aardich bedrag hear!  
Foar dy sinten krigest in spjeldsje dat op de strik as de revers spjelde wurde koe. In spjeldsje 
mei in, wierskynlik, sulveren einekuorke. Wip har heit, Herman Dijkstra wie û.o. lid fan de 
klup west. Doe’t dizze leden, sa om mids 1920 hinne, in dei as miskien ek wol in wykein fuort 
west hiene te aaisykjen hawwe se harren op de kyk sette litten mei in koer fol opfandele 
aaien grutsk foar harren te stean. Twa achterste manlju hawwe in grut spandoek tusken 
harren yn. Hjir steane de klupletters F S I op mei dêr ûnder in swart einekuorke - it is de 
Wartenster Einekuorreklup ‘foar stoer in koer’. 
 

Anne Heegstra  
  

Einekuorreklup ‘de hite hei’ 
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“Pake’s iel, it bêste miel” (20 jaar na dato) 
 
Tjalleberd/Warten -  Bij Tjalleberd is afgelopen zaterdag 
het Fries Kampioenschap palingroken 2001 gehouden. Er 
hadden zich maar liefst 76 deelnemers aangemeld. 
Onder hen A. en S. Brink uit Terherne, J. Bijlsma uit 
Wirdum en Klaas Postma uit Warten. Geen van allen viel 
in de prijzen……. 
 
Er werd in verschillende ovens gerookt. Klaas Postma 
deed het op de ouderwetse manier. Voor hem is een 
olievat genoeg. Las daar ongeveer 30 centimeter boven 
op, onderin een deurtje voor het hout, een deksel op de 
ton en klaar is Klaas. Bij Postma is het natte-vingerwerk. 
Denk nu niet dat het zo niets zal worden want Postma 
won in de acht jaar dat hij aan de Friese 
Kampioenschappen meedeed een derde plaats en twee 
eervolle vermeldingen. Afgelopen zaterdag mocht hij dan 
wel geen prijs winnen, het meedoen is voor Postma en 
zijn echtgenote al voldoende. De schoonzoon van 
Postma, Pieter Rodenburg had de ton beschilderd met 
een leuke prent en tekst. De combinatie hiervan trok veel 
aandacht. De ton is niet alleen mooi, maar de “iel” die 
eruit komt is goed en buitengewoon lekker. Klaas Postma 
had zijn paling al verkocht voordat het op tafel lag. 
Postma heeft het van zijn heit en pake geleerd en “it soe 
hiel moai wêze as myn bern it ek dwaan soene”, vertelt 
Postma. 

 

  

Uit de oude doos 
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Nieuwe generatie 

Het is deze zomer 41 jaar geleden dat ik het ouderlijk huis verliet om in Utrecht te gaan 
studeren. Ik weet nog hoe graag ik dat wilde, maar tegelijkertijd hoe spannend ik dat 
vond. Tegenwoordig is alles anders, maar dit gevoel is nog exact hetzelfde. Ook voor 
de huidige generatie. 
 

Aangezien mijn vader dierenarts was, ben ik opgegroeid met het reilen en zeilen van een 
dierenartspraktijk. Hoe anders is dat, als je die gelegenheid niet hebt. Ik herinner mij het 
verhaal van een collega, tegenwoordig een gerespecteerd orthopedisch dierenarts-chirurg, 
die mij vertelde hoe hij als boerenzoon in de ban raakte van ons vak. Hij mocht assisteren bij 
een keizersnede op een koe en raakte volledig gebiologeerd door het feit dat hun dierenarts 
een koe zo snel open en dicht kon maken. De impact van dat soort gebeurtenissen kan dus 
enorm zijn!  
In de loop van de jaren heeft ook ons praktijkgebied een aantal diergeneeskunde studenten 
voortgebracht. Het is geweldig inspirerend om dierenartsen in de dop wegwijs te maken in 
ons vakgebied. Ik herinner mij een lebmaagoperatie via de ‘Amerikaanse methode’ vorig jaar 
augustus, waarbij ik door een boerendochter  werd geassisteerd.  Ze had al diverse malen 
haar aspiraties geventileerd om dierenarts te willen  worden en toonde zich aldoor 
geïnteresseerd als er patiënten op het bedrijf moesten worden behandeld. We stelden 
samen de diagnose vast, troffen voorbereidingen en legden de koe uitgebonden op de rug in 
het gras om door middel van ‘rollen en steken’ de naar de linker zijde verplaatste lebmaag 
weer op de juiste plek te fixeren. Stap voor stap deden we dat samen. Gelukkig betrof het 
een  rustige koe, die vakkundig door haar vader en broer op de rug gelegen kon worden 
vastgehouden. Als de lebmaag goed is vastgesnoerd wordt de koe doorgerold naar de linker 
zij en worden er nog een paar injecties in de halsader toegediend. Mijn assistente mocht dat 
onder mijn toeziend oog uiteraard voltooien. Daarna kon de koe weer in de benen en werd 
nog even met de stethoscoop geluisterd of onze missie geslaagd was. Ik moet zeggen, die 
stethoscoop stond haar goed! 
Na afloop realiseerde ik me plotseling dat de geschiedenis zich herhaalde. Was het niet mijn 
oom, veearts Terpstra, die haar tante op dit bedrijf destijds wegwijs had gemaakt om de 
eerste stapjes te zetten in de diergeneeskunde? Zo was ik nu haar nichtje aan het 
instrueren. Als de jeugd interesse toont geef ik altijd aan dat ze goed hun best moeten doen 
op school en daarna een beetje geluk moeten zien af te dwingen bij de loting voor de studie. 
Bij deze boerendochter is dat dit jaar gelukt! Ze heeft met vlag en wimpel haar VWO-diploma 
gehaald en mag in Utrecht beginnen. Prachtig op schema, doch ook bij haar heerst een 
gezonde spanning in deze enerverende stap in haar levensloop. 
 
 

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. 

 
 

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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Een groen verbindingsplein realiseren in Wytgaard. Het MFC verduurzamen in Hallum. Een 
street art project in Harlingen. Zomaar enkele voorbeelden van de aanvragen die Rabobank 
in de regio Leeuwarden-Noordwest Friesland ontving voor het Rabobank Coöperatiefonds. 
Voor de eerste ronde van 2021 beoordeelde de commissie Coöperatiefonds 13 aanvragen 
positief en keert 43.750 euro uit.  

Regio Leeuwarden: Sint Vitus Parochie: onderhoud van in- en exterieur Titus Brandsma 
Huis, 5000 euro. Weekendscholl Baljee: ontmoetingen realiseren met interessante mensen 
uit de samenleving en het bedrijfsleven waarbij verbreding van de omgeving en 
talentontwikkeling centraal staan, 2500 euro. Jeugdclub Wytgaard: realisatie van een groen 
plein dat als verbinding van meerdere partijen in het dorp fungeert, 3000 euro. Elan 
onderwijsgroep- OBS De Jint (Stiens): schoolplein transformeren van grijs naar groen met 
als resultaat een multiplein dat uitdaging biedt aan de leerlingen, 5000 euro. Dorpsbelang 
Lekkum-Miedum-Snakkerburen: project Groen voor Allen, Allen voor Groen. Het vergroenen 
van de straat met o.a. eetbaar  groen, zitplekken creëren, een bijen- en vlinderlint langs de 
bermen realiseren en een zaden- en plantenbibliotheek opzetten, 3500 euro. Stichting 

Trefpunt Hallum: verduurzamen dorpshuis door aanschaf zonnepanelen, 3000 euro.  

Regio mooier maken 
Jaarlijks wordt het fonds gevuld met een deel van de winst met het doel een bijdrage te 
leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de regio mooier maken. 
Directievoorzitter Jelmer Algra: ‘Wij zijn er trots op via dit fonds een bijdrage te leveren aan 
de vele initiatieven die onze regio verrijken. Het is goed te zien dat alles weer wat op gang 
komt. Wij wensen de projecten die een bijdrage ontvangen dan ook veel succes bij de 
realisatie’.  Voor de volgende ronde kunnen tot 1 oktober projecten worden ingestuurd. 

Warten: voor de laatste keer werd gisteren een gerestaureerd schip te water gelaten via de 
helling naast het voormalig restaurant ’t Skûthûs in Warten. Het ging om de 102 jaar oude 
Tsjibbe Gearts. Van oudsher was ’t Skûthûs een bedrijvige scheepswerf waarvandaan 
ambachtelijk gebouwde schepen 
het ruime sop kozen. Jarenlang 
was in het hellinggebouw uit 
1752 een restaurant gevestigd. 
In 2016 brak hier brand uit. De 
laatste 2,5 jaar stond het pand 
leeg. De historische 
scheepstimmerwerf, sinds 
december in het bezit van Nick 
van de Griendt, wordt de 
komende tijd verbouwd tot 
woonhuis, atelier en galerie. “Er 
is groot onderhoud nodig, maar 
we gaan er weer iets moois van 
maken. En we willen de helling 
van de werf intact laten”, aldus 

van de Griendt.  

        Foto Niels Westra 

  

Rabobank Coöperatiefonds keert 43.750 euro uit in regio Leeuwarden-Noordwest 
Friesland 

 

Bericht uit de Leeuwarder Courant 
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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 | 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 

 
  

Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen 

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

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

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

website: www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.nl 

 

Spreekuur en openingstijden: 

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

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

en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, alleen op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. 

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

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

 

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

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

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

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

 
Apotheekhoudend huisarts, H.C.A. Veldhuizen, Eendrachtsweg 9, 9263 PH GARYP 
Telefoon: 0511-521264, Spoednummer: 0511-521200, Faxnummer: 0511 521930 
Website: www.huisartsgarijp.nl 
 
Spreekuur: 
maandag t/m vrijdag ’s morgens volgens afspraak 
Afspraak maken, aanvragen visite: 
Voor dringende medische hulp op dezelfde dag: 8.00-9.00 uur 
Voor andere dagen: 9.00-11.00 uur 
 
Telefonisch spreekuur: 
Ma, di en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur of via email: info@huisartsgarijp.nl 
Herhaalmedicatie voor 8:00 uur besteld kan de volgende werkdag tussen 16 en 17 uur worden 
afgehaald (m.u.v. woensdagmiddag). 
via internet: www.huisartsgarijp.nl 
Receptenlijn: 0511-521264 optie 2, of doosjes in brievenbus bij praktijk 
Ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur (behalve woensdag) 
Bezorgen: 
Garijp in even weken, Warten in oneven weken 
Vrije middag: 
Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur 
Vakanties zie www.huisartsgarijp.nl 

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

 

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

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

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens) 

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

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

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

Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten 

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

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

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

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

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

KDV It Roekeltsje: Peuterspeelleergroep, Dagopvang en Buitenschoolse opvang. Schoolstraat 2, 9003 
LP Warten. Tel. 058-811 9880, www.itroekeltsje.nl  / info@roekeltsje.nl  Eigenaar: A. Bouma 

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

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

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

Begrafenisvereniging “Memento Mori” 

Bode: Anna Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-1033 0337 

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

Internetsite Warten: www.warten.nl 

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

Bij hartstilstand, bel 112! 

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

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

 

Locaties AED in Warten:   

- Bij de brug 

- Bij Bijlsma Wartena,  Midsbuorren 12, ma t/m vr van 7.00 tot 17.00 uur. (2e buitendeur aan 
linkerkant (personeelsingang), rechtdoor de gang in, aan de rechterkant van de muur). 

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