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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 4 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

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

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

 

2 10:00/19:30  Dialoogbijeenkomst gemeente inzake Omgevingsplan, De Wartenster 
8 15:00 Live muziek Butterfly, ByBoellies, entree € 5,- 
11 17:30 Ophalen oud papier 
11   9:30 Breicafé, Gereformeerde Kerk 
13 20:00 Darten, ByBoellies, plek  voor nieuwe leden!  
14 17:30 Bubbelvoetbal Sportveld 
18 17:30 Lijstlopen Warten Actief 
20 17:30 Lijstlopen Warten Actief 
21 20:00 Pubquiz Warten Actief ByBoellies 
21 9:00/ 10:30 Wandeltocht Warten naar Warten 
27 20:00 Darten, ByBoellies, plek voor nieuwe leden!  

 
Geboren: Afke Tiny Lia en Hidde Andries Johan, dochter en zoon van Johan 

Margré en Shanna Hogeling 
 
Uitgevlogen: Lieuwe en Henny Hempenius van Mieden 28a naar Sneek 
 Sjoerdje Pander- Haitjema van Rounwei 5 naar Bennema State 

Hurdegaryp 
 
Overleden: Tjitske Aukje Velde- Veer, leeftijd 57 jaar, Hoofdstraat 14 
 Willem Helfrich, leeftijd 75 jaar, Midsbuorren 28 
 
Van de redactie  
Eindelijk is het dan mooi weer en kunnen er weer buitenactiviteiten plaatsvinden. De 
bloemetjes van de jeugdsoos hebben hun plekje in de perkjes gevonden en er is weer meer 
bedrijvigheid op straat. Het wordt weer gezellig in Warten. In deze Kommune een oproep om 
de natuur een handje te helpen door onze viervoeters wat in het gareel te houden, zodat de 
jonge vogels en tuin- en velddiertjes in alle veiligheid kunnen opgroeien. 
We wensen iedereen een mooie meimaand! 
 
 
 
 
Vaartijden van Zonnepont “De Oerhaal”: 
          
Dagelijks van 15 april t/m 25 september 2022.          
Vaartijden zijn van 10.00 tot 18.00 uur. 
 
 
 

 

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

Dorpsagenda 

Roekenijs 
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Na 36 jaar op de Mieden 28 A te hebben gewoond, hebben we nu een nieuwe stek 
gevonden aan de zonnedauw in Sneek. Wij wensen alle Wartensters het allerbeste toe. 
Tevens bedanken wij bij deze voor alle lidmaatschappen. 
Groeten Lieuwe en Henny 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Nieuws van ’t Butje 
 
Buurtverenigingen die op ’n avond eens willen Jeu de Boulen, kunnen dat regelen door 
contact op te nemen met Bokje de Vries, Meagere Weide 23, 06-1089 1753. Voorheen was 
dat bij Rein en Jettie, of bij Meindert en Wietske, maar nu dus bij Bokje.  
Wij spelen zelf op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 14:00 uur. Wie mee wil spelen is van 
harte welkom.  
      .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 

Op zondagmiddag 26 juni zal het wandelpad tussen Warstiens geopend worden. Noteer 
deze datum alvast in de agenda! Doarp yn ’t Grien  

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

ReumaNederland haalt € 502,-- op in Warten!  
 

ReumaNederland bedankt alle collectanten, comitéleden en 
inwoners van Warten voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. 
Tijdens de collecte van 21 tot en met 26 maart 2022 hebben zij met elkaar in totaal ruim 500 
euro opgehaald.  
 
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak van reuma 
kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen realiseren. Dit helpt het 
leven van 2 miljoen Nederlanders te verbeteren. 
 
Meest voorkomende chronische ziekte    
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. 
Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampt met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde 
artritis of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. Daarmee is reuma 
de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma 
vaak onzichtbaar zijn, is de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten 
wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, vermoeidheid of verminderde 
mobiliteit.   
 
Steun van iedere Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om reuma de wereld uit te helpen. Naast het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft ReumaNederland ook voorlichting, 
ondersteunen we patiëntenactiviteiten en komen we op voor de belangen van mensen met 
reuma in de politiek en zorg. Samen zetten we ons in voor een beter leven met reuma vandaag. 
Steunt u ons?  
Bankrekeningnr: NL02RABO0357674812, Amsterdam. www.reumanederland.nl 
 
Alle collectanten (4 dames en ikzelf dit jaar) en natuurlijk ook de gulle gevers hierbij hartelijk 
bedankt namens ReumaNederland.  
 
Pieter Reitsma, coördinator collecte ReumaNederland, locatie Warten. 
Hoofdstraat 19, Mob 06 - 53 52 96 10. 
 

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

 
Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

1 mei 
8 mei 

15 mei 
22 mei 
29 mei 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

 

Warten 
Warstiens 

Warten 

Warten 

Warten 

ds. A. Buizer, gereformeerde kerk 

dhr. L. van der Ven 

dhr. T. de Jong , gereformeerde kerk 

ds. A. Buizer, hervormde kerk 

ds. J. Mol, gereformeerde kerk 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

                                                        

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Do.dag 

Zondag 

1 mei 
8 mei 

15 mei 
22 mei 
26 mei 
29 mei 

9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 
9.30 

 

Warten 
Warten 

Warstiens 

Warten 

Warten 
Warten 

Carlijn Niesink 
dhr. L. v.d.Ven 

dhr. T. de Jong 

ds. A. Buizer 
ds. I. Pol 
ds. J. Mol 

 
gereformeerde kerk 
 

HV  
ger. Kerk Hemelvaart 
viering HA, ger. kerk 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

 
Zondag 
Dinsdag 
Vrijdag 
Zondag 
Dinsdag 

1 mei 
10 mei 
15 mei 
24 mei 
29 mei 

9.30 

19.00 

9.30 

19.00 

9.30 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

B. van der Wal 
B. van der Wal 
liturgiegroep 

B. van der Wal 
G. Kamsma 

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

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

 

Kerkdiensten 
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Beste dorpsgenoten, 
 
In de vorige Kommune hebben wij ons als nieuwe bestuur van WartenactieF voorgesteld. In 
maart hebben wij met groot succes onze eerste Pubquiz georganiseerd. Er waren ruim 17 
teams en 80 deelnemers. De volgende Pubquizen staan gepland op zaterdag 23 april en 21 
mei. U kunt uw team van maximaal 6 personen opgeven via info@Byboellies.nl, vol = vol.  
We gaan dit jaar weer leuke activiteiten voor het dorp organiseren. Zoals de Pubquizen, de 
Wartenster Merke, Sinterklaas en andere activiteiten. Tijdens de Pubquiz op zaterdag 19 
maart is het thema van de Merke bekend gemaakt, namelijk: 
 

 
 
We gaan terug naar de jaren ’60 en ’70! Wij zijn druk met de voorbereidingen en hebben er 
veel zin in! We kunnen dit jaar eindelijk weer Wartenster Merke vieren! 
Om deze activiteiten te organiseren vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de 
inwoners van Warten. Daarom gaan wij dit jaar weer lijstlopen. Op woensdag 18 mei en 
vrijdag 20 mei vanaf 17.30 uur gaan we langs de deuren en vragen we een vrijwillige 
bijdrage voor de activiteiten die we organiseren. Door deze bijdrage kunnen we onder 
andere weer een lang weekend Wartenster Merke organiseren. Bij het lijstlopen wordt ook 
het Merkeboekje overhandigd! 
U kunt contant of via de PIN een bijdrage geven. Mocht u op deze dagen niet thuis zijn en 
wilt u toch een bijdrage geven, geef dit dan door via warten-actief@outlook.com. We nemen 
dan contact met u op. 
 
Met vriendelijke en feestelijke groet, 
 
WartenactieF 
 

 
In 2018 bracht de Kommune in het kader 
van culturele hoofdstad een glossy over 
Warten uit. 
 

Hierin staan allerlei leuke 
wetenswaardigheden over Warten. 
Deze is verspreid in het dorp. Hiervan zijn 
nog een aantal exemplaren over. 
In 2020 maakten bestuur en redactie een 
verjaardagskalender met Warten als thema, 
in het kader van het 50 jarig bestaan van de 
Kommune. Hierin staan foto’s van Warten 
toen en nu. Ook hiervan zijn nog een aantal 
exemplaren beschikbaar.  
Voor nieuwe inwoners van Warten zijn deze 
nu gratis te verkrijgen. Er is 1 exemplaar 
per huishouden, zolang de voorraad strekt. Belangstellende nieuwe inwoners kunnen een 
exemplaar ophalen bij Hoofdstraat 73, werkdagen vanaf 17.00 uur. En….OP= OP 
  

Lijstlopen Warten actief 

Glossy Warten en verjaardagskalender Warten 

mailto:info@Byboellies.nl
mailto:warten-actief@outlook.com
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 AED 
Sommigen van jullie hebben het misschien wel gehoord of gezien. 
De accu van de AED bij de brug was op en bleek over de 
houdbaarheidsdatum heen te zijn.  
Gezien de ouderdom van het apparaat hebben we er voor gekozen 
een nieuwe te laten installeren. Deze is eind februari 2022 
geplaatst bij de brug.  
Achter in de Kommune leest u wat te doen in geval van een noodsituatie. 
 
Merke 
Op de afgelopen jaarvergadering van Dorpsbelangen heeft het oude bestuur van 
WartenactieF het stokje overgedragen aan het nieuwe bestuur.  
We zijn erg blij te zien dat er een nieuwe groep is die dat stokje wil oppakken en zich, nu het 
weer mag, gaat inzetten voor activiteiten in het dorp. 
 
Voor wat betreft de Merke willen we aandacht vragen voor het lijstlopen dat binnenkort weer 
zal plaatsvinden. Wij hopen dat iedereen, na 2 jaar geen Merke te hebben gehad, extra 
vrijgevig is in het geven van een donatie. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat 
WartenactieF er weer een mooie happening van kan maken! 
 
Daarnaast is er zoals vanouds, vanuit Dorpsbelangen, een tegemoetkoming van €125,- in de 
kosten voor de buurtverenigingen die actief meedoen aan de Merke. De contactpersonen 
van deze buurtverenigingen zullen hierover aangeschreven worden door WartenactieF. 
 
 
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 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.   
 
Bestuursleden:  

• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24,  
ludwina.castelein@gmail.com, tel: 06-23197167  
• Penningmeester; Rein Kielstra, Hoofdstraat 17,  
kielekamp@planet.nl, tel: 06-54308583  
• 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 
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Beste dorpsbewoners, 
 

In de vorige Kommune heb ik u een bericht geschreven over de uitbreiding van ons 
schoolplein. O.a. door het doen van een succesvolle sponsorloop hebben onze leerlingen 
het voor elkaar gekregen om het schoolplein te voorzien van een upgrade. 
Wat fijn is om te melden, is dat we na het stuk in de laatste Kommune nog eens zijn 
benaderd door drie partijen uit het dorp om ons financieel te komen steunen. Onze 
oudervereniging en ook de ondernemersvereniging van Warten hebben ons al flink kunnen 
helpen maar na de laatste Kommune hebben ook Stichting haven, dorpsfeest Warten en 
dorpsbelang Warten ons actief benaderd om hun steentje bij te dragen. Dit is uniek en geeft 
ons echt het gevoel dat het dorp en de school samen optrekken.  
We hadden de hulp op dit moment niet meer nodig maar onthouden de aanbiedingen! 
 
Op het moment van schrijven is het project nog niet klaar. Er komt nog een nieuw hokje op 
het plein en er moet nog een hekje worden geplaatst. De toestellen etc. zijn al wel geplaatst 
en er wordt ook al volop gespeeld! We zijn er tot dusver heel blij mee.  
 
Het mooiste voorbeeld vond ik het verhaal van Fenna Boekema (4 jaar). Fenna belde haar 
vader heel enthousiast op om te vertellen dat door dat harde rennen van haar en haar 
klasgenoten het was gelukt een heel mooie ‘speeltuin’ te krijgen. “Door ons is het gelukt!”  
 
Het is nu natuurlijk de kunst om het met elkaar mooi te houden. Er is bijvoorbeeld een 
wilgentunnel en een wilgenhut geplaatst. Wij hebben met al onze leerlingen goed besproken 
dat zo’n tunnel en zo’n hut een groot succes zouden kunnen worden als je het even de tijd 
geeft om te groeien.  
Wij gaan ervan uit dat we dat met elkaar gaan doen. Ook leerlingen en dorpsbewoners die 
de kinderen niet bij ons op school hebben kunnen ons daarbij helpen.  
 
Vele schoolpleinen worden gesloten na schooltijd en in de weekenden. Die van ons niet. U 
bent van harte welkom om wanneer dan ook een kijkje te nemen bij ons nieuwe plein! 

Met vriendelijke groet, 
 
Jaap Oostra 

  

De Finne 
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In de maand april 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: 
 
De Facebooksite Warten City heeft inmiddels 613 leden.  
En wist u dat er ook een site Weggeefhoek Warten bestaat waarin allerlei (gratis) artikelen 
aangeboden worden? 
 

Nieuwbouw in Warten is groot nieuws, net als de glasvezelkabel. Bij 20% aanmelding zal er 
glasvezel komen. 
Er wordt weer melding gemaakt van diverse activiteiten vano.a. Warten Actief, de Kok en de 
Walvis en Doarp yn it grien. De agenda op de website raakt ook steeds meer gevuld, dus bij 
inplannen nieuwe activiteiten kun je voorkomen dat alles tegelijk wordt gepland. (warten.nl) 
 
Divers vraag en aanbod, zoals oppas voor de hond, vrijwilliger schoonmaak sportclub, 
bloemzaad voor de bijen gratis afhalen. 
 
Er was zelfs een filmpje te zien van een auto die in de mist te snel het kruispunt naar Grou 
naderde en met een flinke klap  tot stilstand kwam tegen het hek. Gelukkig geen ernstige 
gevolgen. 
 
En Hans kwam met een oud bericht dat hij vond op internet: 
De Vischlust was een motorboot uit Warten, die de vis ophaalde bij de binnenvissers in de 
provincie. De Vischlust had midscheeps een beun waar de vis levend in werd bewaard. De 
eigenaar was de fam. Valk. Dit stukje heb ik gevonden in “Delpher”, een site waar je alle 
krantenstukjes uit het verleden kunt terugvinden. En Warten heeft heel vaak de krant 
gehaald! 

Berichten van FB: Warten City 
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De overheid wil het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame 
energie stimuleren en heeft daarom de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking ingesteld. Ook inwoners van Warten kunnen 
daarvan profiteren via een initiatief van Enerzjy Koöperaasje Garyp 
(EKG). EKG  is van plan 480 extra zonnepanelen te plaatsen op de voormalige vuilstort, de 
Griene Greide. De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, wordt verkocht tegen een 
marktconforme prijs. Bovendien geeft de overheid gedurende 15 jaar subsidie.  
Door het kopen van een certificaat kunt u uw steentje bijdragen aan duurzaamheid en 
meeprofiteren met een rendement van 3 a 4 %. De winst (opbrengst na aftrek van de kosten) 
wordt namelijk periodiek uitgekeerd aan de deelnemers. 
 
EKG plaatst de panelen alleen als er voldoende deelnemers zijn en er voldaan is aan de 
voorwaarden die de overheid stelt (zoals vergunningen e.d.). Deelname is per adres (ook 
bedrijven) met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3 x 80 ampère).  U kunt deelnemen 
als uw adres ligt in het postcodegebied 9263 of een aangrenzende postcode; het 
zogenaamde postcoderoosgebied: 9265, 9251, 9262, 9219, 9217, 9216, 9264 en 9003.  
Binnenkort ontvangt u onze brochure waarin alle informatie staat, mocht u deze niet 
ontvangen kijk dan voor meer informatie op : 
https://aardgasvrijgaryp.nl/postkoderoas-krite-garyp/ 
 
Of neem dan contact met ons op: 

Bel 06 22 20 14 90. Stuur een e-mail naar info@ekgaryp.nl (Graag naam, adres, 

woonplaats en bij voorkeur ook uw telefoonnummer vermelden). Of kom langs in It 

Enerzjyhûs: Greate Buorren 13B in Garyp.  

Woensdagmiddag 13:00 tot 17:00 uur;  

Donderdag van 9.00 tot 17.00 uur; 

Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.  

Een groot aantal agrariërs rond Warten doen al jaren mee aan agrarisch natuurbeheer. 
Het doel is hiervan is d.m.v. anders bemesten, bijv. ruige mest uitrijden, later maaien bijv.na 
1 juni of 15 juni, hoger waterpeil in de sloot, plasdras op het land, randen beheer of extensief 
beweiden, de weidevogels meer kans te geven om te broeden en hun kuikens meer 
overlevingskans te geven. Na moeilijke jaren gaat het steeds beter. Toch zijn we niet gauw 
tevreden. 
Wij proberen steeds meer boeren erbij te krijgen om op een paar hectare grasland van hun 
arsenaal meer ruimte te geven aan de weidevogels. Met behulp van de vrijwilligers 
(nazorgers)van de vogelwacht en de gebiedscöordinators van ILM worden de gebieden 
aangegeven waar de meeste vogels zitten om ze te beschermen, bijv. door de maaidata 
verder uit te stellen. 
Nu vragen wij onze dorpsgenoten  en andere boeren van Warten ook om een bijdrage. 
Zonder dat u het misschien weet is de kat van oudsher een roofdier. 
Al heeft hij zijn maag vol, in de avond en de nacht gaan ze er graag opuit om hun hobby 
uit te oefenen. 
Daarom vragen wij u met klem; 
KUIKEN IN HET LAND  !! 
HOUD U KAT IN DE MAND  !! 
Ook hondenbezitters in die tijd ; 
HOND AAN DE LIJN IS HET BEST  !! 
WANT DE EEND ZIT OP HAAR NEST !! 
Hiervoor Hartelijk dank  
Adrie Hobert; agrarisch natuur beschermer  
                    Bestuurslid  agrarisch natuur vereniging  It Bûtlan  
                    Bestuurslid  collectief  ; I.L.M. Volg ons op onze website :  https://itlegemidden.nl      

Agrarisch Natuur Landschaps Beheer Collectief I.L.M. 

Wel zonnepanelen, maar niet op uw dak? 

about:blank
about:blank
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Zen 
“Wil jij mijn beide poezen in laten slapen als ik er niet meer ben?”, vroeg de oude 
mevrouw bloedserieus aan mij. Ze keek me daarbij doordringend aan, alsof de 
tachtiger haar eigen einde voelde naderen. De beide ouwe katten van Perzische 
signatuur hadden ouderdomskwaaltjes, maar waren op zich nog heel fit. Dus deed ik 
slechts de toezegging dat ik mijn uiterste best zou doen voor goede herplaatsing. 
Maar ik gaf ook te kennen dat ik absoluut geen euthanasie zou toepassen, mocht die 
onverhoopte situatie zich voordoen. Dat past namelijk niet in mijn veterinaire 
levensfilosofie. Mevrouw is daarna wel een tijdje erg ziek geweest, maar knapte 
vervolgens weer helemaal op. En ze heeft de beide poezebeesten gelukkig 
ruimschoots overleefd. Bij Zen ging het anders. 
Zen is een heel ouwe jeweetwel-kater en al een tijdje een beetje de weg kwijt. Hij eet nog 
bekjesmaat, doch weet niet altijd op tijd de kattenbak te vinden. En hij kan soms heel hard in 
een hoekje doelloos staan schreeuwen. Zijn bazin redt zich daarmee en begeleidt Zen 
zolang het gaat. Toch ging het mis: de bazin werd ziek. Ernstig ziek, ongeneeslijk zelfs. En 
haar naasten zaten met de handen in hun haar. Hoe moest het nu met Zen? Hij werd een 
aantal weken liefdevol in zijn eigen vertrouwde omgeving verzorgd terwijl de bazin palliatief 
het leven liet. Maar daarna moest het huis ontruimd worden.  Er werd evenwel geprobeerd 
om een opvangadres voor Zen te vinden, helaas verliep dat bijzonder moeizaam. Bovendien, 
hoe zou het gaan als je een dementerende kater elders gaat onderbrengen? Laat staan in 
het asiel zou plaatsen? Dat leek mij ook een heilloze weg en kansloze missie. Dus stemde ik 
er mee in om hem rustig in te laten slapen.  
Er werd op een ochtend afgesproken en ik trof Zen slapend op het bed aan. Dat stond nog in 
de woonkamer van het overleden baasje. Hij reageerde niet op mijn binnenkomst, maar Zen 
vertrok onmiddellijk naar de keuken toen ik hem wakker maakte en even probeerde aan te 
halen. Daar ging hij heel hard zitten mauwen. “Ja, dat doet ie tegenwoordig steeds vaker”, 
vertelde de oppas.  Het blijft lastig, dat ik nu een eind aan het leven ga maken van een kat 
die niet doodziek is. Toch ben ik van mening dat we onder deze omstandigheden er niet 
verstandig aan doen om de ouwe kater uit zijn vertrouwde omgeving te verplaatsen. Ik leg 
aan de oppas uit wat ik ga doen en haal medicatie uit de auto. Dan geef ik Zen een injectie. 
Hij ondergaat het gelaten, maar verdwijnt daarna direct onder het bed. In afwachting krijg ik 
een kopje koffie aangeboden. Vervolgens ontspint zich een gesprek over wat de nazorgers 
nog staat te wachten om het huis te ontruimen. “Maar moet u kijken wat ik aan overgebleven 
medicatie heb staan. Dat moet ook allemaal weg!” Mocht absoluut niet hergebruikt, zo was te 
verstaan gegeven. Op zich begrijp ik dat wel, maar ik beaam dat het inderdaad zonde is en 
de zorg onnodig duur maakt op die manier.  
Even later haal ik Zen onder het bed vandaan. Hij blijkt daar in alle eenzaamheid zijn laatste 
zuchtje al geslagen te hebben. Hij krijgt een plekje op zijn dekentje en zal vanmiddag door 
het dierencrematorium worden opgehaald. “Nu is ie weer herenigd met z’n vrouwtje”, klinkt 
het. Zelf volg ik die levensfilosofie nu ook weer niet, maar het klonk wel ‘zen’.  
 
 

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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Dorpsbelangen Warten  

Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| dbwarten@gmail.com | 
www.warten.nl 
Rein Kielstra (penningmeester) | Hoofdstraat 17 | | 06-54308583 | kielekamp@planet.nl 

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 | 06 28588225 |  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 | Marijke de Jong- Nienhuis (secretariaat) | 06-51877667 | 
tvwarten@gmail.com 

Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com | TSWarten 

Volleybalvereniging M.E.P. | Riemke Jorna (secretaris) | Oer de Barten 7 | 06-3655 0767 

Wartenactief | Geertje Stoker (secretaris) | warten-actief@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 | Bokje de Vries  | Meagere Weide 23  | 06- 10891753 

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:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:info@museumwarten.nl
mailto:tswarten@gmail.com
mailto:warten-actief@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, Garijp, tel: 0511-521802 

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

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 
 

 

  

mailto:scriba@pknwarten.nl
http://www.pknwarten.nl/
http://www.obsdefinne.nl/
mailto:info.definne@proloog.nl
mailto:info@dorpenteam.nl
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