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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: 
Fenna Bouma, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 53e jaargang, nummer 3 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 18 April a.s. vóór 12.00 
uur op het redactieadres. 
 
Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende nummer geplaatst. 
 
Kopijdatum voor de volgende maanden: 
23 mei 
20 juni 
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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Iedere maandag, 19.00, Bibliotheek, Iepen stee  

 
1 
1 
4,5,6 
6 
9 
13 
 
13 
13 
15            
16 
16 
23 
23 
30 
 
 

20.00 
19.30 
19.00 
  9.30 
22.00 
18.00 
17.30 
20.00 
17.00 
   
  9.00             
17.00 
20.00 
  9.00 
13.30 
 

Jaarvergadering de Kruiswaters, kantine Sparta 
Darten (plek voor nieuwe leden), ByBoellies 
Kennismaking met Jeu de Boules, Maegere Weide, It Butje 
Breicafé, Gereformeerde kerk 
Live muziek met DJ Winston Black, ByBoellies  
Ophalen oud papier 
Bloemetjes Actie  
Jaarvergadering Vogelwacht Idaarderadeel-Noord, ByBoellies 
Klaverjassen, ByBoellies 
Start Zonnepont  
Himmeldei Museum, it Earmhûs 
Klaverjassen voor iedereen, inleg € 3,50, ByBoellies 
Pubquiz, geef je op tijd op via info@byboellies.nl, vol= vol, ByBoellies 
Himmeldei Museum, it Earmhûs 
Excursie Gruttoland, van tevoren opgeven, zie verderop in deze 
Kommune 
 

 

Geboren:  Welmoed van der Wal, zusje van Redmar, dochter van  
                                   Eric en Tefka. 
 
Verhuisd:                    Jetze de Boer van Oer de Barten 12 naar Schoolstraat 5  
                                   Rinze Tjeerdsma van Oer de Barten 15 naar De Mieden 48 
 
Ingevlogen:                 Ine Otter van Goutum naar Schoolstraat 5 
                                   Marjan van der Velde uit Drachten naar De Mieden 48 
 
Uitgevlogen:               Richt en Teake de Jong van De Mieden 48 naar Wergea 
                                   Goos en Bea, Froukje, Jan en Johanna Peenstra van Oebele  
                                   Omwei 5 naar Hallum  
                                   Anton Nieuwdam, De Greiden 8 naar Leeuwarden 
 
Overleden:                 Tetje Tichelaar, 74 jaar, De Bleek 4  
 
 
     
Van de redactie 
Voor u ligt een dikke Kommune. Corona is nog niet helemaal weg, maar gelukkig mogen we 
haast alles weer! En dat kun je merken. Er zijn weer veel activiteiten en de plannen voor de 
Merke worden ook al besproken. Bedankt voor alle inzendingen. Het zou leuk zijn om in de 
volgende Kommune de verslagjes of foto’s van de activiteiten te zien.  

 

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 

mailto:info@byboellies.nl
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Hallo, 
Wij zijn Wietse en Hester Houwink en runnen sinds 2017 ons eigen bedrijf Yachtcharter 
Houwink Grou. Sinds 2019 zijn we door uitbreidingen in de vloot in de jachthaven van 
Stichting Jachthaven Wartena komen te liggen. Dit bevalt ons erg goed, en ook klanten 
weten ons hier te vinden. Om onze schepen weer schoon mee te kunnen geven aan de 
volgende klanten, zijn wij nog op zoek naar éen of meerdere mensen die willen meehelpen 
op wisseldagen (maandag en vrijdag) met het schoonmaken. Kom jij ons team versterken, 
bel ons op 06-30774744 of mail ons op info@ycgrou.nl 
Met vriendelijke groet, 
Wietse en Hester Houwink 
Yachtcharter Houwink Grou 
www.yachtchartergrou.com 
facebook.com/yachtchartergrou  

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

GEVRAAGD: Goede Huishoudelijke Hulp in Warten, werkzaamheden en tijden 
in overleg. A.M. van Spall, Hoofdstraat 36, 058-2552286. 
 

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

Bêste kommune lezers Warten , 
Yn de Lc fan hjoed  lês ik dat Doet ôfskied nimme moest fan hast al har poppen en sa . 
Yn 1999 hat Doet in poppenweintsje fan  my kriegen, se woe ut graach ha foar har poppen . 
Doet har broer Harm is troud mei Tiety Kiers , har dochter Joke is myn skoandochter . 
No wol ik freegje oft dit weintsje dr nog is , en of ik it oars werom 
krije kin . 
 
Groetnis Durkje Braaksma - Venema.   
Skoalledyk 24 
9086  CB Hempens.    
0582883789. 

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

 
 
Vaartijden van Zonnepont “De Oerhaal”: 
  
Dagelijks van 15 april t/m 25 september 2022.          
Vaartijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. 
                                        

    .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
ByBoellies extra geopend 
Maandag 18 april: geopend vanaf 12.00 uur. 
Woensdag 27 april: geopend vanaf 12.00 uur. 

Ingezonden 

mailto:info@ycgrou.nl
http://www.yachtchartergrou.com/
http://facebook.com/yachtchartergrou
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

 Zondag 

 Zondag 

 Do.da. 
  
 Vr. da. 
 
 Zondag 
  

 Zondag 

3 apr 
10 apr 
14 apr 

 
15 apr 

 
17 apr 

 

24 apr 

9.30 

9.30 

19.30 

 
19.30 

 
9.30 

 

9.30 

 

Warstiens 

Warten 
Warstiens 

 
Wartsiens 

 
Warten 

 

Warten 

dhr. T. de Jong, organist Jelle Visser 
ds. A. Bouman (Ger. Kerk) 
ds. A. Buizer, organist Lucas Wiersema m.m.v. 
Ynspiraasje Witte Donderdag, H.A. 
ds. A. Buizer, organist Lucas Wiersema m.m.v. 
Ynspiraasje  Goede Vrijdag 

ds. N. de Jong- Wiersema, organist Jan Swart 
m.m.v. Ynspiraasje Ger. Kerk, Pasen 

Gez. dienst (Herv. Kerk), ds. A. Terlouw, 
organist Tjibbe Reitsma 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

 

 Zondag 

 Zondag 

 Do.da. 
 Vr. da. 
 Zondag 

 Zondag 

3 apr 
10 apr 
14 apr 
15 apr 
17 apr 
24 apr 

9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 

 

Warten 
Warten 

Warten 
Warten 

Warten 
Warten 

Carlijn Niesink 
Ds. A. Bouman 
Ds. J.v/d Veen 
Kerkenraad 
Gez. Dienst GK 
Ds. A. Terlouw 

 
 
H.A.,Witte Donderdag 

Goede Vrijdag 

Pasen 

Herv. Kerk 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

 
zo. 
di. 
vr. 
zo. 
di.  

3 apr 
12 apr 
15 apr 
17 apr 
26 apr 

9.30 

19.00 

15.00 

9.30 

19.00 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

B. van der Wal 
B. van der Wal 
liturgiegroep 

team 

B. van der Wal 

Euch. 
Euch. 
Kruisweg 

Euch. 1e Paasdag 

Euch. 
 

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

Kerkdiensten 
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Datum 10 maart 2022 
Locatie de Kok en de Walvis 
 

1. Opening  
Voorzitter Ludwina Castelein opent de vergadering 20.06 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Een bijzonder welkom aan de vertegenwoordigers van de politiek. Het bestuur is 
bijzonder blij dat het een fysieke en voor iedereen toegankelijke vergadering is. We zijn 
verrast door de goede opkomst.  
 
De politiek wordt bijzonder bedankt voor hun inzet voor het behouden van de brugwachter in 
het dorp. Lutz Jacobi blikt terug op hoe de besluitvorming in de raad ging en geeft aan dat 
het formeel nog niet afgedaan is omdat er nog een alternatieve op afstand bestuurbare 
gevonden is. Maar alles lijkt positief. Groot applaus volgt.   

2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.   

3. Welkom door de voorzitter van Dorpsbelangen Warten en vooruitblik op het 
komende jaar. Activiteiten gepland door de gemeente:  
a) Aanpak fietspad langs Stûkenwei. Van Warten naar de Fonejachtbrug 

Dorpsbelang geeft aan te strijden voor een fietspad volledig aan de zuidkant. Het plan zoals 
het er nu ligt is een fietspad wat halverwege van zuid naar noord gaat, met een opvallende 
oversteek voor de fietsers. Dit betekent dat de het fietspad niet over de jachthaven gaat.  
 

b) Groot onderhoud beweegbare brug Hoofdstraat Rogsloot (geen toelichting)  
c) Voorbereiden snelheidsbeperkende maatregelen op de Rounwei  

Jacob Koopmans geeft een toelichting op de plannen op de Rounwei. Momenteel is een 
projectleider 2 opties aan het uitwerken voor de kruising: 
1. De verkeerskundige oplossing – druppels; meer bochten en meer inhammen – alles om 
de automobilist zoveel mogelijk te laten remmen. We hebben hierbij aangegeven graag de 
snelheidsbeperkende maatregelen eerder (vanuit Wergea gezien) te laten starten. Jacob 
geeft aan dat alles 60km/uur wordt. Dit in verband met onderhoud en kosten.  
2. Een shared spaceplein – Doel: een plein met onduidelijke regels waardoor iedereen remt.  
 
Piet Adema geeft aan: “De snelheid wordt sowieso 60 ongeacht de snelheidsbeperkende  
maatregelen?” “Dat klopt.”  
Gerard Bouwmeester: “Worden er ook nog stukken 30?” “Dat weet dorpsbelang nog niet.” 
 

4. Notulen van de algemene ledenvergadering van september 2021  
Zonder wijzigingen zijn de notulen van de vorige keer vastgesteld. 

5. Jaarverslagen, financiële verslagen en begrotingen  
a. Dorpsbelangen  

Wat doet dorpsbelang met werkgelegenheid? Momenteel niet veel. In het plan van de 
studenten is er een plan gepresenteerd met woningbouw en loodsen die zouden bijdragen 
aan de werkgelegenheid. Met het nieuwe bouwplan is dit niet meer aan de orde. Het 
stimuleren van werkgelegenheid wordt uit de begroting gehaald.  
 
Greetje Koopmans vraagt: Waar zit het tweede gedeelteschelpenpad? Lieuwe geeft aan dat 
we bij het klaarmaken van het tweede gedeelte vanaf zwemsteiger verder richting 
Leeuwarden. Hier zijn de schelpen nog niet aangebracht omdat het Wetterskip dit stukje dijk 
eerst gaat ophogen. Als dit gebeurd is zullen de schelpen aangebracht worden in 
samenwerking met jeugdsoos. 
 
 

 

Dorpsbelang Warten  
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b. Doarp yn it Grien  
Gerard Bouwmeester geeft aan waar het wandelpad komt waar Doarp yn it Grien zich voor 
inzet.  

c. Stichting Kommune  
Fenna geeft aan dat de werkzaamheden doorgingen ondanks Corona. Er werden verder 
geen vragen gesteld.  
 

d. Stichting WartenActieF  
Jana bedankt het oude WartenActieF. De zaal bedankt de oude ploeg met applaus. Jana 
stelt de nieuwe leden van de club voor: Maaike Tjeerdsma, Geertje Stoker, Hilbrand Kramer, 
Ronald Kok, Jetze de Boer, Jana Andonovski. Jana geeft aan dat dit bestuur is afgestapt van 
het idee dat men altijd een periode van 5 jaar een bestuur is en dat er waarschijnlijk wat 
meer verloop is. Zaterdag 18 maart is de eerste pubquiz en wordt het thema van de Merke 
bekend gemaakt. Kunne overhandigt de WartenActieF stok aan Jana en wenst de nieuwe 
ploeg veel succes. Er volgt applaus.  

e. Stichting Roekeflecht  
Jacco Velkers geeft aan dat er momenteel veel feesten tegelijk zijn. De soos is overgestapt 
naar de vrijdag. De groep waar het echt voor is heeft 2 jaar gemist, de club hoopt door de 
vrijdag opening een jongere doelgroep te treffen.  
 

6. Verslag kascommissie  
Lieuwe geeft ter introductie aan:  

- Het bruggeld van vorige jaren is besteed aan het netter maken en verlichten van de 

kerk.  

- Er zijn nieuwe speeltoestellen gekocht. Hiervoor hoefde Doarpsbelang €1500,- te 

betalen en de gemeente wilde de rest betalen.  

- De fitnesstoestellen staan nieuw op de begroting. Doarpsbelang steunt hiermee het 

initiatief van sportverenigingen om deze te realiseren. Gerard Bouwmeester zou hier 

graag een hoger bedrag zien.  

- De kas van Doarpsbelang en Doarp yn it Grien is gesplitst, dit was niet zo.  

- Doarpsbelang heeft nog steeds veel geld op de rekening en zou graag meer 

uitgeven. Er is meer geld op de spaarrekening gezet. De kascommissie  is helaas 

niet aanwezig.  

- De kascommissie heeft alles goedgekeurd. Zowel de jaarstukken van dorpsbelangen, 

Doarp yn it Grien en Warten AktieF.  

- Anneke Adema meldt zich aan voor de kascommissie van volgend jaar.  

- Lieuwe heeft het dorpsbelang gebruikt het dorp beter te leren kennen, dat is gelukt.  

7. Bestuursverkiezing:  
-Aftredend niet herkiesbaar: Lieuwe Kuppens  

Ludwina bedankt Lieuwe voor zijn inzet en hij wordt bedankt met een bos bloemen en een 

klusbon.  

-Aftredend en herkiesbaar: Martine Groenendal en Henk Jan de Lange  

De vergadering geeft met applaus na de pauze aan dat deze 2 bestuursleden herkozen zijn.  

-Kandidaat penningmeester: Rein Kielstra  

Rein stelt zichzelf voor hij geeft aan dat zijn woning er inmiddels niet meer is en ze druk zijn 

met de nieuwbouw. Rein is blij dat hij iets voor het dorp kan doen en is blij dat de cijfers niet 

in het Frysk zijn.  

De vergadering geeft met applaus aan dat ook Rein mag plaatsnemen in het bestuur. Het 

bestuur is erg blij dat er weer een penningmeester is gevonden.  

~~Er volgt een pauze~~ 
 
Jacob Koopmans en Ludwina Castelein heropenen de vergadering om 21.05u  
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8. Woningbouw  
Bij dit punt geeft de voorzitter het woord aan projectontwikkelaar Zwanenburg. Zwanenburg 
Projecten geeft een presentatie over de voorgenomen plannen. Bastiaan Dijk geeft aan dat 
het principeverzoek bij de gemeente ligt en toont het kaartje met 19 woningen; 7 vrijstaand 
en 12 onder-een-kap-woningen (6 duo’s).  
Bastiaan Dijk geeft aan hier aanwezig te zijn voor vragen en inbreng. Jacob Koopmans geeft 
aan dat de driehoek hierbij belangrijk is (Dorpsbelang, Gemeente, Ontwikkelaar). Jacob 
geeft aan dat we willen werken met eerste koop voor Wartensters.  
Richard van der Veer geeft aan graag eerder dit gewijzigde plan had willen zien. Hij is niet 
enthousiast over het wandelpad achterlangs. Piet van der Velde zou graag aandacht willen 
voor extra ontsluiting van dit stuk van Warten. Anneke Adema zou graag een nieuw 
zwemplek voor de jeugd hebben. Bastiaan Dijk geeft aan dit in de plannen zit.  
Berend Blijestein zou graag wel weer een alternatief wandelrondje zien.  
André Hork zou graag willen weten of de prijzen passen bij de belangstellende van het dorp.  
Jacob geeft aan dat nieuwbouw nu heel duur is. Prijzen fluctueren sterk. Dus hier is nog 
geen uitspraak over te doen. Bastiaan geeft aan dat voor de pre-sale een aparte website 
wordt gebouwd. Deze website wordt eerst gebruikt voor het verzamelen van informatie en 
daarna voor de verkoop. Er wordt een puntensysteem gebruikt om te beoordelen in welke 
volgorde huishoudens voor de pre-sale in aanmerking komen. Tjitske geeft dat ze graag 
goedkopere woningen zou zien voor starters of huur. Bastiaan geeft aan dat nieuwbouw 
momenteel gewoon heel duur is. Er is daar nog niks; wegen, riool grond, kades.  
Jacob geeft aan dat starters ook heel verschillend zijn. Daarnaast geeft hij aan dat 
doorstroming hier kansen biedt. Wartensters die zelf een huis verkopen om op Oer de Barten 
2 gaan wonen, zorgen voor nieuwe beschikbare woningen in het dorp.   
Easge Popma vraagt wanneer men wil starten. Wat Bastiaan betreft zo snel mogelijk. Een 
jaar. Maar de eerste schep de grond in voor nieuwe woningen zal over anderhalf jaar pas 
zijn. Annie Zwijnstra geeft aan zorgen te hebben over het werkverkeer en het aanvoer van 
bouwmaterialen. Bastiaan geeft aan hier oog voor te hebben.  
Betty van de Berg zou graag de hoogte van het dijkje weten. Dit is nog niet bekend.  
Menno Bouwmeester zou graag de grootte van de bouwkavels weten. De kavels van de 2-
onder-een-kappers zijn 450m2. André Hork geeft aan dat het belangrijk is in kaart te brengen 
wat de woonbehoeften zijn van Wartensters. Anneke Adema zou graag kleinere kavels en 
meer iets goedkopere woningen zien.   
Marten Sjoerd geeft aan dat hij daar niet over in zit. Het is zo weg.  
Jacob sluit af door aan te geven dat hij denkt dat nieuwbouw goed is voor het dorp en dat het 
belangrijk voor het dorp is dat er gebouwd wordt.  
Piet van der Velde vraagt wie de oever betaalt. Bastiaan geeft aan dat dit voor de kopers is.  
Henk Jan vult aan door te zeggen dat dit niet het enige is dat dorpsbelangen doet op het 
gebied van wonen. We willen ook toegankelijkere huur en moedigen ook verbouw aan.  
 

9. Presentatie toekomstvisie museum  
Sietze Kloosterman geeft aan dat de afgelopen jaren pittig waren. Geen activiteiten met 
bijbehorende inkomsten wel kosten (o.a. houtwerk). Er zijn stichtingen en fondsen 
aangeschreven. Daarnaast heeft onder andere de merkecommissie een bedrag beschikbaar 
gesteld. De houtkap is bijna stormbestendig. We zijn blij dat we deze zomer weer open 
mogen. We beginnen met een nieuwe vrijwilligersavond. We hebben nieuwe aanwas maar 
raken ook mensen ook kwijt door leeftijd en fysieke ongemakken. Het is een hele klus om de 
vaste bezetting rond te krijgen. Zo zouden we vooral meer jongeren aan willen spreken. Voor 
een tijdelijke klus lukt het nog wel. De buurt eromheen heeft er met z’n allen zin in. Dat is 
mooi. We maken het met z’n allen netjes en toegankelijk.  
In het bestuur van het museum zitten: Johan Koning, Andre Hork, Boele van der Werf, Auke 
Leenstra, Hiske de Vries, Anna Heegstra en Sietze.   
Structurele inkomsten zijn lastig. Iedereen met ideeën is welkom. Piet van der Velde geeft 
aan dat dorpsbelangen wel structureel mag helpen. Jacco geeft aan dat het een goed idee 
zou kunnen zijn om aan te sluiten bij de museumjaarkaart.  
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10. Kerk  
Jacob Koopmans geeft aan bij een bijeenkomst te zijn geweest over de toekomst van 
kerkgebouwen. Piet van der Velde geeft aan dat de kerken best duur zijn. De gemeente heeft 
nu aandacht voor de gebouwen. Wat hieruit komt horen we graag.  
 

11. Rondvraag  
Naam:  Easge Popma 
Vraag:  De picknicktafel staat scheef. Moeten we daar niet iets mee doen?    
Antwoord:  Jacob geeft aan dat hij niet zo weet van wie de picknicktafel is en wiens 

verantwoordelijkheid dit is. We nemen het mee naar een bestuursvergadering. 
  

Naam:  Easge Popma 
Vraag:  Heb dan ook aandacht voor de afvalbakken die vol zitten met hondenpoep.   
Antwoord:  Nemen we ook mee 
 
Naam:  Nick van der Griendt 
Vraag:  Zouden we meer laadpalen kunnen laten plaatsen in het dorp?    
Antwoord:  Gaan we mee aan de slag 
 
Naam:  Anne Spijkstra  
Vraag:  We hebben last van perenbomen en de gemeente geeft geen gehoor. Kan 

dorpsbelangen helpen?  
Antwoord:  Gaan we mee bezig?  
 
Naam:  André Hork 
Vraag:  Er is een mysterieus geluid. Het is een moeilijk te bepalen waar het vandaan 

komt. Wie hoort het ook?  
Antwoord:  Het lijkt het vullen van een silo te zijn. Er wordt aangegeven dat een berichtje 

in de Kommune een goed idee is.  
 
Naam:  Gerard Bouwmeester 
Vraag:  Hoe zit het met de duo-fiets?  
Antwoord:  Ludwina geeft aan dat wanneer er een duidelijke behoefte is we graag helpen 
 
Naam:  Gerard Bouwmeester 
Vraag:  De wet rondom verenigingen en de verantwoordelijkheden van 

penningmeesters is veranderd. Zijn jullie daar al mee bezig.  
Antwoord:  Wel van gehoord. Gaan we mee aan slag. Dank u wel.  
 
Naam:  Daphne van der Velde  
Vraag:  Hoe zit het met de buitenfitnesstoestellen?  
Antwoord:  Fonger Talsma geeft aan dat dit een idee is dat ontstaan is bij de fitness. Het 

zijn openbaar toegankelijke buitenfitnesstoestellen.  
 
Naam:  Menno Bouwmeester  
Vraag:  Er is overlast door jonge jeugd ’s nachts. Bepaalde families treft dit.  
Antwoord:  We moeten hier met z’n allen aandacht voor hebben.  
 
Naam:  Johannes Boekema  
Vraag:  Ik stoor me aan slordige tuinen. Dat is slecht voor het dorpsgezicht.  
Antwoord:  We hebben dit besproken met de woningbouw. Het is best lastig om hier iets 

mee te doen. Elkien is meerdere malen gevraagd huurders hierop aan te 
spreken.  

 
Naam:  Kunne de Vries  
Vraag:  Zou het bordje “langzaam varen” meer richting Wergea mogen? We hebben 

erg veel last van te snel varend verkeer. De boten bonken tegen de steiger en 
de kade aan.  



12 Kommune Warten 

Antwoord:  Ludwina geeft aan dat het een kwestie van fatsoen is en Menno Bouwmeester 
geeft aan dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder van de 
bootjes.  

 
12.  Sluiting  

De vergadering wordt gesloten om 22.07  
 
Foto overdracht WartenAktief-stok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Woensdag 13 april komen we weer langs met de bloemetjes, dit zal 
vanaf 17.00 uur zijn.  
Gelukkig kunnen we de prijzen hetzelfde houden en dit houdt in: 
3 perkplantjes en een zak potgrond voor € 10! 
Hanging baskets € 12,50 
Traytje bloemen € 3,- 
Zak potgrond € 2,50  
Voor de hanging baskets geldt het liefst bestellen. Dit kan nog tot 01-04, via facebook of door 
een mail te sturen naar anne.neeltje@hotmail.com of via 06-45913669. 
 
BBQ 2022 
Graag zaterdag 11 juni vrij houden in de agenda. Dan hebben we de BBQ weer en ook dit 
jaar met live muziek. Meer informatie volgt in de volgende Kommune!  
 
 
 
  
 
  

Bloemetjes Actie  
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Beste dorpsgenoten,  
 
 

Wij willen ons graag aan jullie voorstellen: het nieuwe WartenactieF! In februari hebben wij 
het stokje overgenomen van het vorige bestuur. Tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelangen Warten hebben wij ook letterlijk ‘’de stok’’ overgedragen gekregen. Wij willen 
het vorige bestuur bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren en de leuke nieuwe 
activiteiten die georganiseerd zijn. Vanwege de coronamaatregelen kon er de afgelopen tijd 
niet veel georganiseerd worden, maar gelukkig lijkt dat nu verleden tijd te zijn. We hebben in 
korte tijd een groep enthousiastelingen gevonden die het nieuwe WartenactieF vormen. Wij 
stellen jullie graag voor aan het nieuwe bestuur:  
 

- Jana Andonovski (voorzitter)  
- Maaike Tjeerdsma (penningmeester)  
- Geertje Stoker (secretariaat)  
- Hilbrand Kramer  
- Ronald Kok  
- Jetze de Boer  

 
Aangezien we pas kortgeleden het nieuwe bestuur hebben gevormd, betekent dit dat we in 
een relatief korte periode de merkeactiviteiten moeten organiseren. Wij zetten ons voor 
100% in om er weer een geslaagd dorpsfeest van te maken samen met Merkecommissie 
Warten, andere verenigingen en vrijwilligers. Wij zullen een aantal verenigingen/vrijwilligers 
benaderen om de organisatie van een activiteit op zich te nemen. We doen dit natuurlijk mét 
en voor elkaar!  
 
Naast de Merke gaan we de komende tijd ook andere activiteiten in het dorp organiseren, 
waaronder de Pubquiz in ByBoellies! De volgende Pubquizzen staan gepland op: 

- Zaterdag 23 april 2022 om 20.00 uur 
- Zaterdag 21 mei 2022 om 20.00 uur 

In teams van maximaal 6 personen wordt er gestreden om de winst tijdens de verschillende 
vragenrondes. Voor het winnende team staat er een leuke prijs klaar. Opgave kan via 
info@Byboellies.nl of aan de bar.  
 
Hebben jullie vragen of leuke ideeën? Dan kunnen die gemaild worden naar  
warten-actief@outlook.com.  Groet en graag tot snel, WartenactieF 
 

Beste leden en donateurs, 
 
Op 30 april 2022 mogen wij met maximaal 20 man/vrouw op excursie naar het Gruttoland 
van Murk Nijdam (bij Wommels). Deze vindt plaats om 13.30 uur. 
Een deel van zijn land is gekocht door de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân,  
een initiatief van de BFVW. Er zijn kijkhutten en er is een bezoekerscentrum. 
Voor deze excursie kunt u zich aanmelden bij één van onze bestuursleden. 
Bij meer dan 20 aanmeldingen, wordt er geloot.  
 
Adres: Slachte 4, 8731 CJ Wommels 
U dient zelf voor vervoer zorgen. 
 
Vogelwacht Idaarderadeel-Noord. 
Namens het bestuur, 
Jan de Boer 
 

Warten Actief  

Vogelwacht  

mailto:info@Byboellies.nl
mailto:warten-actief@outlook.com
https://www.google.nl/search?q=nijdam+/+m+wommels+adres&ludocid=4522925747218408642&sa=X&ved=2ahUKEwiL5r_Xo5P2AhUCqaQKHS91AnwQ6BN6BAgNEAI
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In de maand maart brachten inwoners van Warten elkaar via Facebook weer op de hoogte 
van allerlei nieuwtjes. Op die manier zijn inwoners snel op de hoogte van wijzigingen of 
activiteiten. Een greep uit de berichten: 
 
Er was een melding van een pratende AED bij de brug. Deze is inmiddels nagekeken. 
Achterin de Kommune staat wat te doen in geval van nood. Voorheen stond er een lijst met 
namen, maar omdat niet iedereen altijd thuis is moet er met 112 gebeld worden in geval van 
nood. Zij  bellen dan een AED-er. 
 
Er was een filmpje te zien van het MestFest; eindelijk kon er weer feest gevierd worden en 
de berichten waren enthousiast. Een geslaagd feest! 
 
De eendenkorven zijn weer uitgezet. Op veel plekken in het dorp is dit te zien. 
 
De jaarvergadering van Dorpsbelangen is goed bezocht. We zagen een volle zaal! 

 
 
 
Na de storm waren er leien van de toren losgeraakt.  
Inmiddels is dit weer gerepareerd. 
 
Foto: Hans Terpstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht je nog elfstedenplaatjes nodig hebben, of over hebben dan kun je bij Froukje Postma 
terecht. De aktie is afgelopen, maar Froukje maakt boeken voor verzorgingshuizen. 
 

Er waren twee schilderijen te zien met beelden van Warten, geschilderd door Johan Elsinga 
en Ids Wiersma.Het laat zien hoe authentiek Warten nog is. 
 

 

Warten is twee grote insectenhotels rijker. Met dank aan NL Doet en Warten yn it grien zijn 
er twee gemaakt. 

 

 

Berichten van Facebook: Warten City 
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Beste mensen, 
Hier even een bericht van de buren van de ruwe Iep die de storm Eunice niet heeft overleefd. 
In de vijf jaar dat we hier wonen, hebben wij enorm genoten van deze prachtige boom. Er 
zaten altijd veel vogels in, zoals de duiven, spreeuwen, putters, koolmees, groene vink, 
specht etc. Ik heb vele foto’s gemaakt van de vogels die in de Iep zaten. Het zaad wat deze 
boom losliet was enorm, daar kon je bossen mee aan 
leggen. Bijzonder vind ik dat altijd, de overvloed aan 
zaden die ervoor zorgen dat er eten is voor de dieren en 
weer bomen kunnen groeien. Toen er een hele grote 
zwam aan de boom kwam wisten we dat de Iep 
stervende was. Op deze zwam heeft Bink, een kat van 
ons, nog gezeten, dat was een echte avonturier.  De 
laatste zomer zat er niet veel blad meer in tot mijn grote 
spijt.  Ik heb de boom voelen vallen, ik lag op bed het 
huis trilde door de val. Samen met de buren is de boom 
zodanig klein gezaagd dat deze kon worden opgehaald 
en de buren weer over hun oprit konden rijden. Op een 
dag hoorde ik een kettingzaag, ik op mijn pantoffels naar 
buiten. Iemand van de gemeente was de stronk aan het 
omzagen. Ik moest moeite doen om deze man zijn 
aandacht te krijgen met al het lawaai. Ik heb hem 
gevraagd om de stronk te laten staan. Voor het enorme 
eco systeem wat nu in gang gaat waar vele diersoorten 
en schimmels profijt van hebben. Een belletje met zijn baas deed ervoor zorgen dat de 
stronk kon blijven staan. Pffft! Zo kunnen er nog vele dieren van deze stronk leven! Er zullen 
vast meer mensen zijn die herinneringen hebben aan deze prachtige boom. Wist je dat 1 
boom verbonden is aan ongeveer 400 levensvormen. 
 
Hartelijke groet, Karin Bosgraaf        

 
Korfbalvereniging Mid-Fryslân wil de handen uit de mouwen steken om 
financieel ijzersterk te blijven en het milieu een handje te helpen. De geweldige oud ijzer-
actie van 2017 en 2019 wordt daarom herhaald; op 2 juli 2022 staan er in Grou, Reduzum en 
Akkrum weer containers klaar voor een grote inzameling! 
 
Oud ijzer kan prima gerecycled worden: een win-win situatie: u komt gemakkelijk van uw 
oud-ijzer af, de vereniging ontvangt een kleine vergoeding en het milieu wordt gespaard!  
 
Alle soorten oud ijzer kunnen we gebruiken. Ook kapotte en oude apparaten of gereedschap 
waar metaal in zit. Voorbeelden: (limonade) blik, zaag, wasmachine, vaatwasser (geen 
koelkast of vriezer!), gasfornuis, oven, computer, cv (ketel), radiator, fiets, brommer, auto 
onderdelen (geen rubberbanden!), kruiwagen, aanrechtblad, wasbak, kranen, leidingen, 
dakgoten, betonstaal, archiefkast, etc. (Oud ijzer = ijzer, staal, RoestVrijStaal (RVS), 
Aluminium, Lood, Zink, Koper en Messing) 
 
Misschien wilt u nu al beginnen met sparen? Of wilt u alvast wat kwijt?  
U kunt het brengen naar Leechlân 9, de verzamelplaats voor Warten dit jaar. 
 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor Warten: Joke 
Peenstra, jpeenstra@planet.nl of 06-51887331. 

Iep die de storm Eunice niet heeft overleefd. 

Oud ijzer actie 2 juli 2022       

mailto:jpeenstra@planet.nl
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Hallo Klaverjasvrienden, 
Inmiddels zijn wij in café ByBoellies gestart met een klaverjascompetitie. 
Het is eigenlijk een soort herstart. In Oktober waren we al gestart met op 2 woensdagen een 
leeravond speciaal voor de jongere garde om het klaverjassen onder de knie te krijgen. 
De opkomst op deze avonden was zeker niet slecht. Daarna zouden we om de 2 weken op 
woensdagavond starten met de klaverjascompetitie, maar helaas gooide Corona roet in het 
eten. Wij hebben op 24 November nog wel een Snertklaver gehouden, waar Wolter Rinsema 
de grote winnaar werd. En nu zijn wij toch eindelijk los, om de 2 weken op woensdagavond 
vanaf 19:30 uur te klaverjassen. De opkomst is noch wat matig, je zou zeggen er zijn toch 
wel veel meer klaverjassers in Warten. Tussendoor ook nog een klaverjasmiddag op een 
Zaterdag gehouden, waar Gerard Bouwmeester de winnaar werd. 
Hieronder even de tussenstand na 2 ronden 
(bij het uitbrengen van de Kommune is er al een 3e ronde gespeeld) 
Stand: 1/ Tineke Middel   11747 punten. 
             2/ Gerard Bouwmeester  11188 punten  
             3/  Harrie de Vries  11021 punten 
Op Zaterdag 16 April vanaf 17:00 uur gaan we ook weer klaverjassen om mooie prijzen 
(telt niet mee voor de competitie). Dus Klaverjassers van Warten komt allen. 
Team ByBoellies. 
 
Ps Hou de site in de gaten voor klaverjas data. 

De jeugdsoos en Sparta slaan de handen ineen en organiseren een bubbelvoetbaltoernooi  
op 
 zaterdag 14 mei vanaf 17.30 uur 
 
Programma: 
17.30 uur  Bubbelvoetbal jeugd van 10 – 14 jaar 

Springkussen 
  Slajut Arie 
  Eten aanwezig op het veld (broodje hamburger /shoarma)  
  
19.00 uur Bubbelvoetbal van 15 – 100 jaar 
 
21.00 uur Gezellige nazit met muziek van Turbo M en Gyna!!!! 
                     
Opgeven vóór 1 mei a.s. bij    Anja de Jong op 06-21320065 (via Whats app) of bij 
         Nynke Krottje op 06-36396628 (via Whats app). 
 
Supporters zijn van harte welkom. 
Tot ziens op zaterdag 14 mei! 
 

                                                               
  

Klaverjassen 

Jeugdsoos De Roekeflecht en SV. Sparta organiseren een 
bubbelvoetbaltoernooi op zaterdag 14 mei 2022!! 
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Een flink aantal jaren geleden kwam ik door een klein plattelandsdorpje in midden Frankrijk. 
Ik was moe en toe aan een rustpauze. Nog even een aardig plekje vinden. Op een pleintje 
met twee grote plataanbomen waren wat vrouwen en mannen petanque aan het spelen. Dat 
was een plekje voor mij. Rugzak af, even kijken dus, onbekend was het spel niet voor me, 
maar snappen deed ik het nog niet echt. Ze hadden er plezier in, duidelijk genoeg. Wat later 
stopte het spel, afgelopen of zo, één man vertrok, ’n ander kwam op me af, gaf me een 
hand, praatte in rapper frans dan ik kon volgen tegen me, stak een hand naar me uit……… 
zo begon voor mij het jeu de boules. Ik vond het een leuk, charmant en gezellig spel. 
Uitdagend ook. Het leek heel simpel, het ging er ontspannen aan toe. Later, weer thuis, wilde 
ik dit ook bij ons in het dorp. Voor alle leeftijden, lekker buiten, ontspannen, goed voor een 
mens. Op een mooi plekje in ons dorp kwam een nieuw baantje. Een plek voor en van 
iedereen. Vrij en beschikbaar voor iedereen om er dit spel te spelen (voor kinderen alleen 
met volwassen erbij). In de 20 jaar dat we het nu in ons dorp spelen, hebben we veel mooie 
dingen met elkaar meegemaakt. En kijken we tevreden daarop terug. Ons aantal spelers is 
in de loop der jaren geslonken. We hopen weer nieuwe mensen te mogen verwelkomen.  
Zou je het eens willen proberen? We hebben drie kennismakingsdata gepland; 
Maandag 4 april  19.00-20.00 
Dinsdag 5 april  19.00-20.00 
Woensdag 6 april  19.00-20.00 
Wij zorgen voor boules.  Welkom!   (op “it butje”, Maegere Weide, tegen over O.B.S.)   
Huub Liesker 

Rustig aanschuiven voor een heerlijke, warme maaltijd zonder zelf te koken? Dat kan, 
elke dag op een vast tijdstip, in uw eigen woning. Geniet van het gemak van 
maaltijdservice. Wat kan Van Smaak voor u betekenen? 

Mevrouw Meertens is al enthousiast: ”Ik vind het eten van Van Smaak net zo lekker als 
wanneer ik zelf heb gekookt. Er is voldoende keuze om elke dag af te wisselen. Spinazie met 
aardappelen, kipfilet en jus vind ik het lekkerst. In de winter geniet ik vaak van de heerlijke 
snert. Heel prettig is dat dezelfde vertrouwde bezorger elke dag rond dezelfde tijd langs 
komt. Ik heb de tafel dan al gedekt en kan meteen gaan eten. Mijn toetje maak ik nog zelf: 
vlaflip, heerlijk!”.  
Aanschuiven en genieten 
Een vertrouwde bezorger van Van Smaak bezorgt 365 dagen per jaar een verse warme 
maaltijd bij u aan de deur. Dus óók op zon- en feestdagen. Wilt u liever een koelverse of 
diepvries maaltijd? Ook dat is mogelijk. Als het gaat om dieet- gemalen- en vloeibare 
maaltijden is Van Smaak dé specialist! Zo geniet u, ook met een (medisch) dieet, op een 
verantwoorde en gezonde manier dagelijks van een verse, smaakvolle maaltijd. 
 

“Het geeft mij een fijn gevoel dat ik weet dat mijn moeder elke dag gezond en op tijd 
warm eet”, aldus Carolien Rozema-Meertens. 
Carolien: “Mijn moeder was kort opgenomen in het ziekenhuis. Voor haar herstel moest ze 
goed eten om voldoende ijzer en vitamines binnen te krijgen. Ik heb dit met Van Smaak 
overlegd en al snel kreeg zij haar maaltijd geheel afgestemd op haar wensen. Ma was even 
bang dat ze te veel tijd over zou houden als ze zelf niet meer hoefde koken”. Integendeel 
zelfs. Mevrouw Meertens heeft nu juist nog meer tijd om leuke dingen te doen. 
“Mijn moeder heeft nu bijna een jaar de maaltijden van Van Smaak en het bevalt ons 
prima.” 
 
Eerst proeven dan geloven 
Omdat een echte warme maaltijd op uw bord meer zegt dan mooie woorden, laat Van 
Smaak u graag proeven. Vraag eenmalig een gratis proefmaaltijd aan via onze 
klantenservice op telefoonnummer 088-511 5400 of via de website 
www.vansmaak.nl/contact/proefmaaltijd.  

Welkom op “it Butje”.  
 

Van Smaak proef je, vraag een gratis maaltijd aan! 
 

http://www.vansmaak.nl/contact/proefmaaltijd
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Na twee jaar gesloten te zijn geweest gaat over een dikke maand het museumseizoen voor 
it Earmhûs en de Oud Friese Greidboerderij gelukkig weer van start. 
Voor het zover is moet er echter nog wel heel wat werk worden verzet! Aan de buitenkant 
van de boerderij zal dit voorjaar en begin van de zomer, groot onderhoud worden verricht 
maar dit zal geen problemen geven om bezoekers te kunnen ontvangen.  
 
Het is een hele klus om het vast onderhoudswerk met het kleine groepje vrijwilligers altijd 
weer gedaan te krijgen. Wij willen jullie dan ook, net als voorgaande jaren vragen om, samen 
met ons de handen uit de mouwen te steken op onze jaarlijkse ‘himmeldei’.  
Veel Wartenster maken graag een ‘kuierke’ over het Hellingpaed, net zoals de toeristen die 
Warten zomers aandoen. Natuurlijk wil je als dorp dan dat erf en gebouwen van dit unieke 
stukje Warten er netjes voor liggen c.q. bij staan. Dus kom helpen want vele handen maken 
immers licht werk! 
 
Voor de ‘himmeldei’ hebben wij zaterdag 23 en 30 a.s. april gepland. Wij beginnen ’s 
morgens om 9.00 uur met koffie en koek in het Earmhûs. Intussen worden de 
werkzaamheden besproken en verdeeld. Nadat iedereen flink de handen uit de mouwen 
heeft gestoken staan rond de middag soep en broodjes klaar. 
Mochten wij deze dag niet aan alle werkzaamheden toekomen dan wordt er zaterdag 30 april 
nogmaals ‘himmeldei’ gehouden. Denk je, een hele dag is mij te lang, of heb je ’s middags 
andere verplichtingen? Wanneer je alleen ’s morgens komt helpen, is dit ook dikke prima! 
Het is wel fijn, i.v.m. de catering dat jullie je tijdig even aanmelden. Dit kan telefonisch op     
06 4697 6428, via de mail info@museumwarten.nl of d.m.v. een PB op de FB-pagina van 
Museum Warten.  
 
We melden nog maar weer dat it Earmhûs en de boerderij echt om jullie hulp verlegen zitten. 
Op dit moment zijn er nog een paar vaste vrijwilligers die de reguliere werkzaamheden voor 
hun rekening nemen. Zij doen dan ook echt een dringend beroep op jullie, dat wanneer je in 
de mogelijkheid bent en een paar uurtjes vrij kunt maken, dit ook daadwerkelijk te doen. Kom 
helpen! Heb je belangstelling en misschien nog vragen voordat je je wilt aanmelden? Bel 
gerust, we zullen ze graag beantwoorden. 
 
Voor de wisselexpositie van komend seizoen zijn we nog op zoek naar letterdoeken. Heb je 
nog één van je grootmoeder of moeder ergens in een doos op zolder, of misschien één 
borduurlap die je zelf hebt gemaakt? Wij zullen ze dit seizoen graag in de 
wisselexpositieruimte van het Earmhûs exposeren. Uiteraard krijg je de doek na afloop van 
de expositie terug.  
 
Zoals hierboven al vermeld, staat de ‘himmeldei’ gepland voor 23 april om 9.00 uur bij it 
Earmhûs. Mocht een extra zaterdag nodig zijn, dan gaan we 30 april om 9.00 uur nogmaals 
los. Graag horen wij van je i.v.m. de catering of je komt. Heel graag tot dan! 
 
Bestuur en vrijwilligers Museum Warten 
06 4697 6428 
 

 
 
  

Word die vrijwilliger en kom ons helpen! 
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Op zaterdag  21 mei 2022 zal dan eindelijke de 
eerste “fan Warten nei Warten” wandeltocht plaats 
gaan vinden. Door de Coronaperikelen twee jaar later 
dan oorspronkelijk de bedoeling was....... 
Deze wandeltocht kan een mooie oefening zijn ter 
voorbereiding op bijv. de Nijmeegse vierdaagse. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon lekker 
even een blokje om gaan met vrienden, kinderen, familie of bekenden omdat bewegen goed 
is voor jong en oud. Voor de minder getrainde ligt er een tocht van ca. 13 kilometer in het 
verschiet. Voor de diehards hebben we een tocht van ca. 25 kilometer uitgezet. 
 
Oefenen 
Om je goed voor te bereiden op de tocht is het verstandig om vooraf te oefenen. Een zeer 
belangrijk aspect bij wandeltochten zijn goede wandelschoenen. Loop je schoenen goed in 
dan is de kans op blessures en blaren gering. Je loopt per slot van rekening niet zo maar 
even deze afstanden. Rustig aan opbouwen is het devies voor het beste resultaat. Dus begin 
met blokjes van maximaal ca. 5 km (voor Wartensters zou dit een slagje “De Stûken om”, of 
even “It Skroet om” kunnen zijn. Deze “blokjes om” zijn uit te breiden met nog een slag door 
het dorp en een slag over de jachthaven. 
 
Ben je al wat verder in de voorbereiding dan zouden de blokjes “De Stûken om” en “It Skroet 
om” achter elkaar aangelopen kunnen worden. Dan weet je zeker dat je de tocht van 13 
kilometer gaat volbrengen. 
Voor de oefening van de tocht van 25 kilometer zou je op een gegeven moment via “de 
Stûken om” over de Fonejacht kunnen gaan en dan bij het Prinses Margrietkanaal langs in 
zuidelijke richting naar Earnewâld en op een gegeven moment weer naar Warten terug. 
 
Het zijn maar wat ideetjes van ons. 
 
 
Starttijden: Ca. 13 kilometer aanvang 10.30 uur – 12.00 uur vanaf de jachthaven 
  Ca. 25 kilometer aanvang 09.00 uur – 10.00 uur vanaf de jachthaven 

 
 
Voor inschrijven kijk op facebook of op warten.nl of 
ga naar inschrijvingen.nl 
 
Geef je z.s.m. op dan weten wij waar we aan toe 
zijn. 
 
 
Arnold Bouwmeester 
        

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fan Warten nei Warten  
 

e ven tA B
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Staartmees, kolgans, bergeend, blauwe reiger, zeearend, rietgors, zilvermeeuw, bruine 
kiekendief, torenvalk, snoek, witkoppige staartmees, sperwer, kuifeend, vink, slobeend, 
havik, aalscholver, nonnetje, wulp, reebokjes. Allemaal gespot rondom Warten in de maand 
maart. De natuur rondom Warten is zo rijk! En wordt ook nog eens prachtig in beeld gebracht 
door Roel Bos, zodat we allemaal kunnen meegenieten. 
Met toestemming van Roel brengen we in de Kommune zo nu en dan een beeld van deze 
prachtige natuur, met de mooie verhalen erbij. Helaas in zwart-wit. Wil je toch de kleuren 
zien ga dan naar de FB site van Roel. Of ga zelf op pad! 
 

 
 
Deze twee reebokjes 
galoppeerden naast mij en 
haalden mij in, toen ik langs 
de polder voer, waarvan het 
gras wit was van de rijp. Door 
het felle tegenlicht en de felle, 
laagstaande ochtendzon, was 
het een oogverblindend 
gezicht. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eén van de jonge zeearenden was weer 
nieuwsgierig en kwam even mooi boven 
mijn bootje cirkelen. Opmerkelijk dat 
zeearenden bijna altijd met de snavel open 
vliegen. Alsof het een enorme inspanning 
is, terwijl hij toch moeiteloos rondcirkelde. 
 
 
 
 

 
 
Hij kijkt me recht aan, maar ziet me niet. 
Tot het uiterste gefocust gaat deze bruine 
kiekendief door met het zoeken naar een 
prooi. De eerste bruine kiek van dit jaar. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Facebook site van Roel Bos. 

De natuur rondom Warten dichterbij met dank aan Roel Bos. 
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Jaarvergadering op woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur  
  
bij ByBoellies te Warten. 
 
Agenda: 
1.  Opening. 
2.  Ingekomen stukken. 
3.  Mededelingen. 
4.  Notulen jaarvergadering 2020 en 2021. 
5.  Jaarverslag 2020 en 2021. 
6.  Verslag penningmeester 2020 en 2021. 
7.  Verslag kascommissie. (W. Veenstra en E. Popma)  
8.  Benoeming nieuw lid kascommissie. (aftredend W. Veenstra) 
9.  Pauze met verloting. 
10.  Bespreking Algemene Ledenvergadering BFVW.  (8 april 2022) 
11.  Bestuursverkiezing. 

 Aftredend 2021: T. Biesterbosch en Joh. Kooistra (beide herkiesbaar)* 
 Aftredend 2022:  F. de Bruin en J. de Boer (beide herkiesbaar)* 
*  Alle bestuursleden stellen zich nogmaals herkiesbaar, maar voorlopig voor één jaar in 
plaats van de reguliere 3 jaar. Daar de meesten al meer dan 20 jaar in het bestuur zitten 
is het noodzakelijk dat er nieuwe (liefst jongere) bestuursleden hun taak over nemen.  

12.  Rondvraag. 
13.  Sluiting. 
 
Aansluitend is er nog de nazorgvergadering. 
Kandidaten kunnen zich tot voor het begin van de vergadering opgeven. 
Namens het bestuur, 
F. de Bruin, voorzitter en J. de Boer, secretaris 
 

Een gezellig samenzijn voor de jeugd vanaf groep 7/8 en klas 1 en 2 
van het voortgezet onderwijs op vrijdagavond van half 8 tot half 10. 
Deze avonden zijn gemiddeld om de 3 weken, dit wordt 
gecommuniceerd via school en facebook. Er zijn verschillende 
thema’s en gezellige uitjes. 
 
Daarnaast is vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs alle jeugd op vrijdag avond 
welkom vanaf half 9. Op de avonden dat de speciale jeugdavonden zijn is dit vanaf half 10. 
Ook hier organiseren wij leuke thema avonden en andere activiteiten.  
Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste jeugd die een gezellige avond in de soos willen 
hebben.  
 
Nadat we bijna 2 jaar zijn dicht geweest, mogen we gelukkig weer open. We merken alleen 
dat de aanloop naar de soos is verminderd, dit heeft natuurlijk te maken met de corona, de 
jeugd heeft in de afgelopen jaren ergens anders plek gevonden, dat is natuurlijk ook logisch. 
Ook merken we dat er momenteel weinig jeugd is. Echter de jeugd die er nu nog is, die 
hebben we wel nodig om de soos te behouden!  
Om de jeugdsoos in de toekomst open te houden, zijn we op zoek naar enthousiaste 
jeugdleden die in het bestuur willen en willen helpen om leuke activiteiten te organiseren! 
Tevens doen we een beroep op de ouders, wij zijn ook zeker op zoek naar jullie, denk aan 
bar vrijwilliger zijn of met andere zaken te helpen.  
 

 

Vogelwacht Idaarderadeel Noord                              

Wat is de Soos?  
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Ik ben een verzamelaar. Voorheen van 
sigarenbandjes, postzegels, schelpen, stenen, 
scherven, eieren en wat al niet meer. Later 
werd mijn aandacht meer verlegd naar 
krantenknipsels, foto’s en dia’s. Het meeste 
bewaar ik nog steeds, al heb ik mijn 
verzamelwoede in de loop der jaren wat beter 
weten te reguleren. Een groot huis helpt daar 
weer niet echt bij. Bovendien kan ik moeilijk 
wat wegdoen. Dat leidt bij mij tot radeloze 
dilemma’s als er weer eens opgeruimd moet 
worden. Dus toen ik door de praktijk werd 
gebeld wat er met het ‘rariteitenkabinet’ moest 
gebeuren, heb ik dat natuurlijk direct 
opgehaald… 
 
De afgelopen jaren heb ik samen met mijn collegae een verscheidenheid aan ‘biologisch 
materiaal’ verzameld. Zo werden er bijvoorbeeld bij honden en katten stenen in allerlei maten 
en vormen operatief uit de blaas verwijderd. Heel illustratief om aan de eigenaar te laten zien 
wat de ‘oogst’ was uiteraard. Het is essentieel om te weten wat de samenstelling van zo’n 
steen is, omdat je dan daaruit kunt afleiden hoe je met bijvoorbeeld speciale voeding kunt 
voorkomen dat er opnieuw neerslagen ontstaan. Vaak werden ze dus deels voor nader 
onderzoek opgestuurd, maar geregeld was de vangst zo groot dat de rest bewaard kon 
worden. Ze belandden dan in wat ik het ‘rariteitenkabinet’ ben gaan noemen. Wat daar nog 
meer in zit? Een paar gevonden schedeltjes, een haarbal uit een kalvermaag, wat 
merkwaardige attributen die uit hondendarmen waren verwijderd en daarnaast het één en 
ander op ‘sterk water’. Zoals een rare teentumor, een poezenfoetus en spoel- en lintwormen. 
Die laatste vooral om baasjes in de spreekkamer het verschil tussen die beide parasieten te 
kunnen laten zien en ze te overtuigen dat je die goed moet bestrijden. Dikwijls ging het 
kabinet mee op tournee als ik bijvoorbeeld op dierendag een verhaaltje mocht houden op 
school. Leuk om jouw werk op die manier te kunnen illustreren. Vond de jeugd prachtig. Bij 
hen baarde de merkwaardige speling der Natuur van het ‘biggetje met de acht pootjes’ 
eigenlijk altijd het meeste opzien. Stonden ze na afloop door het glas te turen en te tellen of 
mijn verhaal wel klopte.  
Het is goed dat de huidige generatie collegae mij gebeld heeft. Zij moeten hun eigen 
succesverhalen opbouwen en op hun eigen wijze herinneringen koesteren. Voorlopig stel ik 
het opruimen van het rariteitenkabinet nog even uit en staat het bij mij in de kast. Weggooien 
kan immers altijd nog. Toch? 
 

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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Mei  dizze wurden is de lêste gearkomste  fan de 100 jierrige Vrouwen van NU Warten/ 
Wergea op 15 desimber 2021 ôfsluten. It  begûn  100 jier lyn op 25 oktober 1921 as It Bûn 
fan âld learlingen fan de lânbou- en húshâldskoalle   (B.V.O.L )mei 16 leden út de omkriten 
fan Warten en Wergea. Doe al waarden der elke moanne jûnen organisearre mei  
benammen  “nuttige” ûnderwerpen foar de oanwêzige froulju,  mar der  waarden ek al  
kursussen fersoarge benammen op húshâldlik gebiet.  

 Alhiel frijbliuwend wienen dizze jûnen  net. As je net kamen dan moest der 10 sinten oan 
boete betelle wurde. Foar de leden út it bûtengebiet  wie it soms noch in hiele tocht  om op 
de jûnen te kommen. Us koartlyn ferstoarne eare lid Wip Sytema – Dijkstra hat wol ris ferteld 
hoe dreech as de reis wie. Earst mei in boatsje, dan rinne as fytse mei  de learzens oan  en 
de knappe klean en skuon mar mei yn de tas en dan dêr mar omklaaie.  

Mar it wichtige fan it besykjen fan  dizze jûnen en ek it  meidwaan oan kursussen makke  de 
reis goed.  It wie ek in sykjen  nei de ûnderlinge ferbining fan de froulju fan it plattelân en it 
makke foar harren  de wrâld grutter dan it eigen hiem. Yn 1939 slút Fryslan oan by de lanlike 
Nederlânske Bond van Plattelandsvrouwen , mar wol ûnder eigen namme as it Bûn  fan 
Plattelânsfroulju en pas yn 1948 wurdt  de namme feroare yn de Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen , yn de folksmûle faak de “platte froulju”neamd en gie men steeds mear 
mei yn de maatskippelike ûntwikkelingen en de emansipaasje fan de frou. “Voor en door 
leden “waard it motto.  Yn it lânboublêd kaam ek elke  moanne  in artikel “Foar de frou “ek al  
wiene de leden al  lang net mear  allinne  froulju mei in agraryske  eftergrûn. De oandacht 
kaam mear en mear te lizzen op de ûntwikkeling fan froulju en de maatskiplike belutsenheid 
benammen  foar it  plattelânsgebiet en yn 2012 wurdt  de namme  feroare yn  Vrouwen van 
Nu  ek om mei te gean yn alle maatskippelike feroaringen.  

Ek  de ôfdieling fan Warten /Wergea gie hjir yn mei. Op de  jûnen binne in soad 
maatskippelike, literaire  en aktuele thema’s besprutsen, mar ek soargen de leden derfoar 
dat der oandacht wie foar siken en  jubilarissen e.d. It korona motto “Voor elkaar met elkaar” 
paste ús feriening as in jas. Mar dêrneist kamen  in soad interesse groepen fan de grûn  ,sa 
as de túnklub,  mar ek in lês -en filmgroep , der kaam in  fytsmiddei en koe men yn grutter 
Provinsjaal ferbân ek  oanslute  mei kuiergroepen  en  groepsreizen  en bygelyks filosify 
kursussen ed. Mar lykas mear ferienings waard it ledental de lêste jierren ,benammen troch 
de fergrizing ,al  mar lytser en wie der fanút  de leden gjin animo om de ferskate taken fan it 
bestjoer oer te nimmen.   

Tjippie Hoekstra hat jierrenlang de sinteraasje dien, Rinske Santema hat foar  in  twadde 
kear  jierrenlang it foarsitterskip op har naam en op nei  it  fieren fan it  100 jierrrich bestean  
waard it net makilke  beslút  nommen om de feriening op te heffen.  

Mar….” tiden hawwe  tiden “…sizze se dan en ek al slute je in tiidrek ôf , we binne der wis 
fan dat it bestean fan de BVOL /  Bond van Plattelandsvrouwen as no de Vrouwen van NU 
foar in hiel soad froulju  fan grutte betsjutting west hat. 

Ut namme fan de koördinatoaren, Paula en Sieb  

  

Dit wie it…. 
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“EEN UNIEKE KANS OM HET PARK TE VOET TE ONTDEKKEN” 
De wandeling wordt gehouden op 23 april 2022 en er zijn twee afstanden, 10 en 20 
kilometer. Deelname kost 10 euro per persoon, kinderen tot 10 jaar lopen gratis. De lopers 
van de 20 kilometer kunnen om 11.00 uur starten en mensen die 10 kilometer gaan 
wandelen beginnen om 13.00 uur. Het startpunt is het parkeerterrein van het 
Toeristenbureau Earnewald. 
Deelnamekaarten kunnen online worden besteld op 
https://www.helpmijleven.org/acties/wandeltocht-door-nationaal-park-de-alde-feanen/ 
Het maximaal aantal deelnemers is duizend, dus schrijf op tijd in, want vol is vol. 

• Datum 23 april 2022 

• Afstanden 10 en 20 km 

• Starttijd 20 km 11 uur 

• Starttijd 10 km 13 uur 

• Maximaal duizend deelnemers 

• Startpunt parkeerterrein Toeristenbureau Earnewald  

• Deelnamekosten € 10,- per persoon 

Kinderen tot 10 jaar gratis 

• Dit bedrag gaat volledig naar het goede doel “Stichting Help Mij Leven” 

• Het bedrag wordt rechtstreeks besteed, er blijft niets aan de strijkstok hangen 

Een groep van twaalf mensen gaan van 11 juli tot 1 augustus gaan naar Brazilië om kinderen 
in nood te helpen. Deze kinderen hebben een gebrek aan veiligheid, onderwijs, gezondheid 
en toekomstperspectief. Stichting Help Mij Leven helpt deze kinderen sinds 1988 en sinds 
begin jaren negentig gaan er groepen naar Brazilië voor vrijwilligerswerk. In Rio de Janeiro 
gaan wij in de favela FQQ bouwen bij het sportveld en het leslokaal. Daarna reizen wij door 
naar het landinwaarts gelegen Pequeri. Hier gaan wij helpen bij de bouw van een nieuw huis 
voor kinderen die daar worden opgevangen. Daarnaast zijn er veel activiteiten met de 
kinderen in de favela’s en in Pequeri. Om dit te kunnen doen hebben wij geld nodig. Hiervoor 
organiseren we een wandeltocht door Nationaal Park de Âlde Feanen. 
Al het geld gaat naar Stichting Help Mij Leven, die kinderen in nood in Brazilië helpt. Na de 
wandeling is er entertainment in het centrum van Earnewald. In de kerk is meer informatie 
over de Stichting te vinden. Tevens zijn de musea open waar u/je informatie kunt krijgen over 
de lokale cultuur. Onderstaand de personen die dit jaar als werkgroep naar Brazilie gaan. 
Jan, Baukje, Theun en Hester Kootstra, Jannie de Haan, Tine Miedema, Rixt van der 
Woning, Casper van Es, Drees Visser, Pieter van Keimpema, Jan en Matty Kloosterman 
 
 

Toneelgezelschap Tryater speelt i.s.m. dansgezelschap Ivgi&Greben van 12 tot en met 28 
mei en van 28 juni tot en met 9 juli de locatievoorstelling Under Wetter op de ijsbaan van 
Wergea. Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang en nu we elkaar weer 
zonder beperkingen live kunnen ontmoeten, is het hoog tijd om de inwoners van Wergea en 
omliggende dorpen te informeren en betrekken.  
  
Daarom nodigt Tryater alle geïnteresseerden uit voor een informatieavond in de Bidler op 
maandagavond 4 april (inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur). Niet alleen hoor en zie je 
die avond van alles over Under Wetter, ook vertelt Tryater wat de voorstelling gaat 
betekenen voor het dorp en is er ruimte voor vragen. Wat ook aan bod komt: Tryater is nog 
druk op zoek naar vrijwilligers én heeft een aanbod voor het dorp.  
  
Zin om te helpen of gewoon nieuwsgierig? Kom dan vooral 4 april naar de Bidler! Vooraf 
aanmelden is niet nodig. Meer informatie over Under Wetter is te vinden op tryater.nl  

Wandeltocht door Nationaal Park de Âlde Feanen. 
 

Informatie avond Under Wetter voor inwoners Wergea e.o 
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Beste lezer, 
 
Hoe kunnen we met de menselijke stem een natuurervaring scheppen? 
Hoe klinkt een muzikaal bos waar je doorheen kunt wandelen? 
  
In 2018 werd Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het hele jaar gonsde, bruisde en 
was er reuring in de provincie. 
Nu zijn we vier jaar verder en gaan we door met het organiseren van het vervolg op Culturele 
Hoofdstad: Arcadia. 
En hiervoor hebben we je hulp nodig. We zijn voor Bosk namelijk op zoek naar 1000 
zangers! Tijdens de opening van het project Bosk tovert Merlijn Twaalfhoven het bos om tot 
klanklandschap. Hiervoor zoeken we 1000 zangers. 
Op 7 mei klinkt van zonsopgang tot zonsondergang een muziekstuk met serene en 
harmonische klanken die aanzwellen en afnemen, ruisen of zoemen. Soms zingen 
honderden zangers luid, soms slechts enkelen. 
  
Enige zangervaring is wenselijk, maar niet nodig. Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Als 
deelnemer ben je verdeeld in kleine en grote groepen en zing je in verschillende blokken van 
een uur, verspreid over de dag. Je zingt tonen na die je hoort via de oortjes van je telefoon. 
We zingen dus niet een ingewikkeld stuk, er is geen dirigent en we gebruiken geen 
bladmuziek. Er zijn twee repetities in de week voorafgaand aan het evenement. 
  
Mocht je je willen opgeven met een koor of mocht je alleen jezelf willen opgeven, meld je dan 
aan via onderstaande website. 
  
Ook zoeken we nog enthousiastelingen die een dag komen helpen met het verplaatsen van 
de bomen. 
Als jullie dat leuk vinden om als een soort ‘bedrijfsuitje’ te doen, dan kan dat door te mailen 
naar deelnemers@bosk.frl 
Als je individueel interesse hebt om je aan te melden als vrijwilliger, kijk dan ook op de site. 
We hopen dat we velen van jullie mogen ontvangen tijdens de opening van Bosk! 
  
Met warme groet,  
 Sanne Terpstra 
Uitvoerend producent verdiepingsprogramma Bosk 
  
Leeuwarden-Fryslân 2028/ Arcadia  
www.lf2028.com  
 
 
 

Bosk 
 
 

http://www.arcadia.frl/
http://www.arcadia.frl/bosk
mailto:deelnemers@bosk.frl
http://www.lf2028.com/


46 Kommune Warten 

  



Kommune – April 2022 47 

 

Zoals bekend bestaat de plaatselijke trots VV Warga, in augustus 2022 100 jaar. Uiteraard 
gaat dit niet ongemerkt voorbij en is er een speciale commissie in het leven geroepen om 
leuke en toegankelijke activiteiten te organiseren. Vanwege de Corona is bedacht om de 
activiteiten te organiseren in een periode dat het virus het minste hinder veroorzaakt, vanaf 
april tot oktober.  
 
Zaterdag 2 april: sportquiz 
Op zaterdag 2 april vanaf 20 uur organiseren wij de VV Warga sportquiz, plaats van 
handeling de kantine. Quizmasters Koen en Emiel zullen jullie met prachtige vragen tot het 
uiterste drijven qua intellectuele sportkennis. De vragen zullen in de meeste gevallen worden 
ondersteund door beeld en/of geluid. De vragen zullen gaan over alle sporten, dus van 
Barney tot Hakim Ziyech en alles wat er tussen zit. Opgave in duo's uiterlijk donderdag 31 
maart via de app op 06-41245438. 
 
Woensdag 27 april op Koningsdag: Mini-mixtoernooi 
In vroeger tijden was Koninginnedag altijd een hoogtijdag voor de VV Warga want dan werd 
het mini-mixtoernooi gespeeld. Helaas is dit de laatste jaren niet meer het geval, maar voor 
het jubileumjaar wordt het weer georganiseerd, op 27 april dus. Dit toernooi is toegankelijk 
voor alle basisschooljeugd, lid of geen lid. Jullie zullen in de loop van april verder 
geïnformeerd worden.  
 
Zaterdag 11 juni, Oud 1e elftal voetbaltoernooi 
Wat is er nu leuker dan alle oud-coryfeeën nog een keertje aan het werk te zien? Zouden zij 
nog die finesse en sublieme techniek bezitten? Op zaterdag 11 juni is er de gelegenheid om 
dit te aanschouwen op het oud 1e elftalvoetbaltoernooi. Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan het uitnodigen van de elftallen uit de regio, maar wij kunnen alvast zeggen dat er 
weer derby's worden gespeeld waar vroeger altijd reikhalzend naar uit werd gekeken.  
 
Zaterdag 27 augustus, D-Day 
In de feestweek van Wergea 600 heeft de voetbalclub ook zijn plek gekregen en wel op 
zaterdag 27 augustus. Overdag is er van alles te doen: een voetbalclinic voor de jongste 
jeugd, een boardingvoetbaltoernooi en het hoogtepunt zal worden een wedstrijd tussen de 
VV Warga en FC de Rebellen. Dit is een elftal met spelers die een ietwat 
flamboyante levenstijl nastreefden en waar de verplichte mediatrainingen geen vat op had. 
Denk hierbij aan Andy van der Meijden, John de Wolf, enzovoort. Uiteraard is er muziek en 
bal na, volgens goed Wergeaster gebruik.   
 
Zaterdag 1 oktober Sponsoravond 
De laatste activiteit in het kader van de 100 jaar VV Warga is sponsoravond op zaterdag 1 
oktober. Zonder onze sponsoren zou de VV Warga nooit haar 100 jarige jubileum hebben 
gehaald dus worden zij op deze avond in de watten gelegd. Er wordt voor deze avond door 
de commissie gewerkt aan een heus sportforum, waarover de komende tijd meer.  
 
Al met al een mooi en evenwichtig programma. Bij vragen kun je altijd even contact 
opnemen met een van de leden van de commissie VV Warga 100 jaar: George Kooistra, Jan 
Willem en Jelle Sinnema, Emiel de Vlas, Koen Wielinga en Yde van Wieren.  
 
  

VV Warga 1922-2022, jubileumjaar 
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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 | Riemke Jorna | kruiswaters@gmail.com 

Jeu de boulesvereniging het Butje | Meindert Kingma  | m.kingma9@upcmail.nl 

Stichting Zonnepont de Oerhaal | Liesbeth van der Werff (contactpersoon) | 06-12954125 

 
  

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/
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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
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Fysiotherapie Hettinga en Trip, Leeuwarderweg 61, 9005 ND in Wergea, 058-2137333  

Fysiotherapie Smith, Garijp, tel: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. H. Schaafsma, tel. Nummer 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). 
 

Uitsluitend in geval van beschadigingen en defecten, contact opnemen met Dorpsbelangen 

Telefoon: 06-48255568/ 06-27056662 of mail dbwarten@gmail.com 
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