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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 6 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 15 augustus 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: 
19 september 
17 oktober 
  

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

 

   
6 18:00 Ophalen oud papier 
9 13:30 Tsjerkepaad, Hervormde kerk Warten en Warstiens 
16 13:30 Tsjerkepaad Hervormde Kerk Warten en Warstiens 
23 13:30 Tsjerkepaad Hervormde Kerk Warten en Warstiens 
23 13:30 Praamtocht We strûpe derûnder, Museum Warten 
30 13:30 Tsjerkepaad, Hervormde kerk Warten en Warstiens 
 

Augustus  

3 18:00 Ophalen oud papier 
6 13:30 Tsjerkepaad, Hervormde kerk Warten en Warstiens 
13 13:30 Tsjerkepaad, Hervormde kerk Warten en Warstiens 
20 13:30 Tsjerkepaad, Hervormde kerk Warten en Warstiens 
23 16:00 Frico reünie, Dorpshuis Wergea 
27 13:30 Tsjerkepaad, Hervormde kerk Warten en Warstiens 
28 13:30 Praamtocht We strûpe derûnder, Museum Warten 
31 18:00 Ophalen oud papier 
 

Iedere dinsdag en donderdag om 14 uur Jeu de Boules 

 

 
Ingevlogen: Sjoerd en José van der Wiel, Alice, Maaike en Michal,  
 Mieden 28A.  
 
 Jackolien Jelsma en Ids Steert van Sumar naar de Meagere 

Weide 13. 
 
 
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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Beste Wartensters, 
Wij zijn Sjoerd en José van der Wiel en wij zijn recentelijk in Warten komen wonen op de plek 
waar eerst Lieuwe en Hennie woonden. Onze roots liggen in Harkema. We hebben 3 dochters 
van 13 (Alice), 11(Maaike) en 8 jaar (Michal). Michal zal na de zomervakantie in groep 5 
komen op De Finne. Alice en Maaike gaan na de zomervakantie beide naar het voortgezet 
onderwijs in Leeuwarden. Jose werkt voor de gemeente Sûdwest Fryslan en Sjoerd heeft een 
webshop waarin olijfolie, wijn en lichaamsverzorgende producten (100% natuurlijk) uit Israel 
worden verkocht. 
 
We zijn blij dat we nu in deze prachtige omgeving mogen wonen en zo langzaam aan zullen 
we vast elkaar hier en daar tegen het lijf lopen. 
 
Tot ziens! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Foar alle bliken fan meilibjen, yn hokker foarm dan ek, nei it ferstjerren fan ús beste broer, 
omke 
                           Wim Helfrich 
 

sizze wy jo tige tank. 
 
Cor Helfrich 
Renny Helfrich vd Kamp 
Jelle vd Kamp 
En omkesizzers  
 
Warten, juny 2022 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Allereerst de hartelijke felicitaties voor de geslaagde jeugd in Warten! Veel 
succes met jullie vervolgopleiding of misschien ga je wel aan het werk: dan 
succes! 
De zomervakantie begint bijna en bij het klaarmaken van deze Kommune is 
het feest van de Merke losgebarsten. De straten zijn vrolijk versierd met 
vlaggetjes en flower power overheerst in het dorp. Eindelijk kan er weer feest 
gevierd worden! 
Als de rust is weergekeerd kunnen we weer naar het museum, of zwemmen bij de steiger. De 
kerken in Warten en Warstiens kunnen tijdens Tsjerkepaad ook bezocht worden. 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een prachtige zomer. 
De nieuwe Kommune verschijnt weer in september. 

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

 
 
 
De entree van de Merke is mooi versierd door de 
kinderen van Warten.  
Het is heel mooi geworden! Bedankt.  
 

Ingezonden 



6 Kommune Warten 

   



Kommune – Juli/augustus 2022 7 

 

 

                                                                                                                                                                               
 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK EN PKN GEMEENTE 
“WARTENGAHE” 

                                                                                                                                                                                         
Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 
 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 

3 juli 
10 juli 
17 juli 
24 juli 
31 juli 

 
7 aug 

14 aug 

21 aug  
28 aug  

9.30 
9.30 

9.30 

9.30 

9.30 
 

9.30 
9.30 
9.30 
9.30 

 

Warten, Ger. kerk 

Warstiens, Herv. kerk 

Warten, Ger. kerk 
Warten, Herv. kerk 

Warten, Ger. kerk 

 
Warten, Ger. kerk 

Warstiens, Herv.kerk 

Warten, Ger. kerk 

Warten, Herv. kerk 

ds. A. Buizer 
ds. J. van der Veen 

ds. A. Buizer 
dhr. T. de Jong 
ds. A. van Harten – Tip 
 
dhr. L. van der Ven 

ds. A. Bouman 

ds. A. Buizer 
ds. P. Boomsma, viering 
H.A. 

 

 
 
 
 
 

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

 

KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 
 

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

10 juli 
19 juli 
24 juli 

 
2 aug 

7 aug 

16 aug 

21 aug 

30 aug 

9.30 

19.00 
9.30 

 
19.00 

9.30 

19.00 
9.30 

19.00 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

 
Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

G. Kamsma 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Kerkdiensten 
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Fietsoplaadpunt 
De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen een elektrische fiets. Door 
de bezoeker, die per fiets ons dorp bezoekt, is de vraag naar mogelijkheden om de fiets op 
te kunnen laden dan ook toegenomen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen worden er 
binnenkort oplaadpunten aangelegd bij de Kok & de Walvis. 
 
Bebording 
We zijn er een tijd mee bezig geweest, maar inmiddels zijn er in het dorp op diverse plaatsen 
borden geplaatst. Zo is er langs het water aan de Rogsloot weer een nieuw bord geplaatst 
waarop we de watersporter verwelkomen in ons dorp. En op verschillende plekken in het 
dorp zijn borden geplaatst waarop de locaties van diverse voorzieningen in het dorp staan 
aangegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   aan de Rogsloot            bij de brug 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   aan Stoombootshaed           bij het pontje 
 
 
  

  

  

Dorpsbelangen  
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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 06-54308583. 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 Tieneke 
Clevering. 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 
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Met 23 deelnemers en enkele supporters was het een prachtige middag.  Er werd gespeeld 
om de Rients  Koopmans Trofee. Franke was de wedstrijdleider en Andries was deze 
middag de scheidsrechter.  Er werd geloot  en 2 poules gemaakt B1 en B2. Er werd naar 
hartenlust  gestreden dat verdiende na een wedstrijd een kop koffie of thee met een stuk 
oudewijf koek gebakken door onze  Bakker Boekema. Er werden 3 wedstrijden gespeeld het 
weer was ons goed gezind een ieder kon gezellig om de baan de wedstrijden volgen. 
Getrakteerd op een hapje en een drankje kon daarna de Finale worden gespeeld.  
 Wiebe Boersma en Klaas Veenstra speelden tegen Rein Feenstra en Hiltje Bouma.  Wiebe 
en Klaas werden de winnaars deze middag en werden gefeliciteerd en beloond met een 
Grote Suikerbrood en de Rients Koopmans Trofee uiteraard. Hiltsje, Rein met Huub 
speelden de 3 wedstrijden wel met elkaar  maar de finale deed Huub niet mee en werden 
tweede. Als beloning ontvingen zij een kleine suikerbrood. Allemaal van onze plaatselijke 
Bakker. De gezellige nazit bij Franke. Onder de party tent was ook de prijsuitreiking. De oude 
Commissie leden werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de Jeu de Boules It Butje. 
Zij kregen een lekkerbekdoos met allerlei lekkernijen van onze bakker. Daar moest natuurlijk 
op gedronken worden en geproost. Met een hapje erbij was het een hele gezellige 
geslaagde middag.  Er zijn enkele nieuwe Wartensters Boulers bij gekomen dat verheugd 
ons zeer!  Lijkt het jou ook leuk om het eens te proberen, schroom niet er zijn genoeg ballen 
aanwezig zodat je die niet meteen hoeft aan te schaffen. Je bent buiten en in beweging. Een 
gezellig gesprek alles is mogelijk. Hopelijk zien we jullie eens op de baan. Dinsdag en 
donderdagmiddag 14.00 spelen we.  
 
Namens de Commissie Chiel, Bokje en Greetje. 
 

 

Midzomer Toernooi  Jeu de Boules  It Butje  21 juni 2022  
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Zoals begin dit jaar in ‘De Kommune’ aangekondigd, vindt op 23 augustus 
2022, tijdens de Wergea-600 feestweek, daar in het Doarpshûs een reünie 
plaats van het personeel dat werkzaam is geweest bij de Frico te Wergea, 
welke in 1994 gesloten werd. 
Gezien de beschikbare zaalruimte werd eerder uitgegaan van ten hoogste 100 
deelnemers. Echter na overleg met het Doarpshûs-bestuur werd de geconcludeerd dat dit 
maximum kan vervallen, doordat voor de reünie gebruik kan worden gemaakt van de gehele 
benedenverdieping. Ook uitbreiding naar het buitenterrein is mogelijk. Dus iedere oud-
Friconees die zich opgeeft is welkom. 
 
De inloop is vanaf 16:00 uur. U wordt ontvangen met koffie en gebak, er is een Frico-
tentoonstelling ingericht en er wordt gezorgd voor een lopend buffet. Overige consumpties zijn 
voor eigen rekening. 
Tijdens dit samenzijn hebt u ruim de gelegenheid om met oud-collega’s bij te praten en oude 
herinneringen op te halen. 
We sluiten zo rond 19:30 uur, zodat belangstellenden voldoende in de gelegenheid zijn zich 
naar ‘De Bidler’ te begeven, waar vanaf 20:00 uur een avondprogramma met muziek en zang 
van de geschiedenis van de Frico en van Wergea gepland staat. 
 
Tijdens de vorige Frico-reünie in 2004 was de eigen bijdrage € 25. Nu, 18 jaar later en 
geconfronteerd met stijgende prijzen zijn we genoodzaakt € 30 per deelnemer te vragen. 
Opgave voor de Frico-reünie gaat per email: ‘reuniefrico2022@gmail.com’, waarna u een 
registratienummer krijgt toegewezen. Na betaling van de eigen bijdrage, onder vermelding van 
het aan u toegewezen registratienummer, op rekening ‘NL21 RABO 0123 3334 31’ t.a.v. 
‘Reünie Frico Warga’ wordt u als deelnemer geregistreerd. U kunt zich tot woensdag 10 
augustus aanmelden voor de reünie. 
We hopen op een goede deelname en alvast tot ziens op 23 augustus 2022! 
 
Reünie-commissie Frico-Wergea, 
Tieneke, Huib, Henk, Haeije 
 
 
 

 

 
De winnaar van onze heerlijke prijs is gevallen in 
Warten bij de familie Hiemstra. 
Tijdens ons telefoongesprek geeft Mevrouw Hiemstra 
aan dat zij tijdelijk voor haar zwager zorgt. Naast onze 
maaltijden waar zij van genieten, mogen zij nu samen 
genieten van de heerlijke prijs die zij hebben 
ontvangen. “Dit is een hele verrassing” geeft mevrouw 
Hiemstra aan. 
Namens Van Smaak nogmaals van harte gefeliciteerd. 
De prijs is inmiddels in ontvangst genomen. 
 
 
 
 
 
  

Aanmelding Frico reünie Wergea 
 

Prijswinnaar Van Smaak woordzoeker 
 

mailto:reuniefrico2022@gmail.com
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In de vorige Kommune (juni 2022, blz. 35) stond een piepklein berichtje: 
“Op 4 mei werden de oorlogsslachtoffers herdacht op de begraafplaats 
buiten het dorp. Kinderen van OBS De Finne hebben bloemen geplant.” 
Bij dat ‘herdenken’ en ‘bloemen planten’ past maar één reactie: 
fantastisch! Jammer alleen dat het planten van bloemen zich heeft 
beperkt tot het graf van Pilot Officer Peter Clement Vellacott  Joslin 
(overleden 5 September 1942). Zijn graf is herkenbaar aan een steen 
van het Gemenebest (op het toegangshek aangegeven met een groen 
bordje: Oorlogsgraf van het Gemenebest - Commonwealth War Grave). 
Op de begraafplaats bevinden zich echter sinds verleden jaar mei nog 
drie als zodanig herkenbare oorlogsgraven van oorlogsslachtoffers (zie 
foto). Na overleg met de nabestaanden, de Oorlogsgravenstichting en de 
Gemeente Leeuwarden zijn de graven van Jan de Jong, Durk Oegema en Marten de Vries in 
beheer en onderhoud genomen door de Oorlogsgravenstichting en voorzien van nieuwe 
stenen (op het toegangshek aangegeven met een grijs bordje: Nederlandse Oorlogsgraven). 
 
Dirk Oegema is gewond geraakt in de oorlogsdagen en aan zijn verwondingen overleden op 
24 augustus 1940. Jan de Jong en Marten de Vries zijn op 7 juli 1943 in Warten door de 
Duitsers doodgeschoten.  
 
Mooi dat deze drie jonge mensen nu eindelijk, na zoveel jaren, een ‘ridderorde in steen’ 
hebben gekregen. En wat zou het fijn zijn als de kinderen van OBS De Finne bij een 
volgende herdenkingsbijeenkomst ook bij hun graven bloemen zouden planten. 
 
Lodewijk Nauta   

Oorlogsgraven  
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Wat op in winterdei 2021 begûn mei in kuierke oer it 
beferzen gers nei Warstiens mei de efterlizzende gedachte 
”wat soe it moai wêze as dit in kuierpaad wurde soe foar 
elkenien” is op 26 juny 2022 dit wierheid wurden. De 
buorden binne dúdelik en sjogge d’r prachtig út. De 
klaphekjes binne seache en timmere en dogge it poerbêst. 
It waar is knap en fanút Warten komt in moai groepke 
minsken oankuierjen om oer de polderdyk, troch it lân fan 
boer Gerard de Wit nei Warstiens te rinnen. En wat in 
ferrassing, dêr op de smûke kemping is mesyk fan it 
Wergeaster korps. Minsken sitte op bankjes, as oan 
picknicktafels. Drinke tee of kofje. D’r is ranja en lekker fris 
wetter en foar elkenien is d’r in stikje oranjekoeke. Wat in 
feest  en gesellighyd. D’r wiene 100 
stikjes oranjekoeke besteld en oan 
de ein wiene d’r net folle stikjes 

mear oer. Om healwei trijen wurdt it stil yn de mesyktinte en nimt 
Annie Boermans it wurd. Hja fertelt oer it paad en oer de ynset fan 
ferskate minsken en dy moatte ek bedankt wurde fansels. Dan kinne 
de wetterfleskes noch fult wurde en rinne we nei it boerd yn Warstiens 
wer’t it paad dêr begjint. Annie Boermans en Gerard de Wit lûke it 
kleed fan it boerd en dan is it paad offisieel  iepene. Minsken út 
Wergea kinne, as se wolle, no oer de polderdyk nei Warten en 
minsken út Warten kinne fierder rjochting Wergea en bijgelyks oer it 
fytspaad werom. Je kinne dan fansels ek noch lâns de Meannewei 
rinne en komme út op de J.W.de Visserwei (Warten/Grou). Oaren út 
Wergea rinne noch troch it Skroet en misskien wol lâns de 
Meannewei, of noch fierder oer de grutte Kritewei wer nei Wergea 
werom.  

Al mei al in prachtich rinpaad d’r bij foar in nij blokje om. En wat moai dat d’r sa folle minsken 
delkamen om hjir mei kennis te meitsjen.  

Bij de iepening koene de minsken in folder meikrije. Hjirbij in pear stikjes út dizze folder:  

Vroeger liep er een voetpad tussen Warstiens en de 
boerderij “Het Jornahuis”. Via dit kerkepad kon men Warten 
en Wergea bereiken. Onder bepaalde voorwaarden wilde 
fam. de Wit mee werken om dit pad langs het Langdeel tot 
stand te brengen. Het pad is in het broedseizoen gesloten 

en honden zijn niet toegestaan.  

In 1633 is het kleine of Jornahuystermeer ten zuiden van 
Warstiens droog gemalen en in 1784 het ten westen van 
Warstiens liggende Hempensermeer. Het weilandpad, het 

Jornapaad, dankt hier zijn naam aan.    

 

Berber  

 

 

It Jornapaad 
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De foto is gemaakt tijdens de watersnoodramp in 
1910. Rond 24 februari werd het steeds erger. 
Hele delen, en dan met name in het Lage Midden 
van Friesland kwamen onder water te staan. De 
kop-hals-rompboerderij op de foto, de 
zogenaamde ‘Jaarsma’s pleats’, stond op 
Midsbuorren, daar waar nu jachtwerf Wiebe 
Bijlsma de schiphuizen en loodsen heeft. Tussen 
deze boerderij en de boerderij van Wietze Hiemstra (daar waar nu de woning van Gerrit Minnema 
en Tytsje Visser staat) liep de Healweisleat. Deze sloot was een open vaarwatertje tussen it Wiid 
en de Graft. Vroeger was het wel vaker gewoonte dat in het achtereind van de boerderij 1 of 2 
woninkjes voor de arbeiders waren gemaakt. De boer woonde dan in het vooreind.  
Toen Evert Jaarsma in 1921/1922 op de boerderij kwam, liet deze de plaats helemaal 
verbouwen. De vooreind werd aangepast en de woonruimte verdween uit het achtereind. 
Blijkbaar voldeed het Evert niet in Warten, want enkele jaren later, in 1926 verhuisden ze naar 
Sint Nikolaasga. Hier had de familie ook boerderijen in eigendom. Ook de boerderij in Warten 
waar de familie v.d. Berg boerde en waar Jacob nu woont is van de Jaarsma’s geweest. Lang 
heeft de familie Jaarsma ook land rond Warten in hun bezit gehad.  
 
Evert zijn broer Jimke trouwde met Foekje Brandsma en zij kwamen op de boerderij in Warten 
aan de Midsbuorren boeren. Hier kregen Jimke en Foek 3 kinderen. De oudste zoon, Adam stierf 
vrij jong en nadat hun dochter Baukje en jongste zoon Sjoerd hun eigen weg waren gegaan en 
niet voor het boerenleven hadden gekozen, bleven Jimke en Foek samen op de boerderij achter. 
Tot door een noodlottig ongeval Jimke op stal door een koe werd doodgedrukt. Foekje bleef nog 
enkele jaren op de boerderij aan it Wiid wonen maar ging toen ook weg.  
 
Door haar huwelijk vertrok Baukje naar het midden van het land en was als onderwijzeres tot aan 
haar pensioen tussen de kinderen. Het huwelijk bleef echter kinderloos. Vanuit Velp bleef ze door 
de jaren heen een band met Warten houden en toen eind jaren ’70 museum it Earmhûs is 
opgericht, werd ze al vrij snel donateur.  
Verhalen vertellen dat haar broer Sjoerd bijzonder goed boerde als makelaar. De schrijver/dichter 
en Rely Jorritsmaprijs winnaar Dam Jaarsma was familie van Baukje. Dit verklaart waarschijnlijk 
o.a. mee haar laatste wens. 
 
Afgelopen voorjaar valt er in it Earmhûs een rouwkaart op de mat. Baukje Hoenderop-Jaarsma 
was op 95 jarige leeftijd overleden. Haar naam kon van de  donateurslijst gehaald.  
Op haar rouwkaart met een oranjerode veldbloem staat het gedicht;  

 
Strooi uit mijn as 
voor alle winden. 

Dat wat mijn lichaam was 
de weg kan vinden, naar alles 

wat het eens beminde, 
naar wolk en zee 

en zich daarmee verbinde. 
 
Vervolgens ligt op een zonnige zaterdag half juni een grote gele envelop achter de deur met het 
bericht dat het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Leeuwarden en stichting 
de Oud Friese Greidboerderij en Earmhûs te Warten ieder voor 50% erfgenaam zijn van haar 
nalatenschap. 
 
Na lezen, herlezen, nog eens lezen en een telefoontje naar het notariskantoor blijkt dit bijzondere 
bericht toch echt waar te zijn. Het zal nog wel een poos duren voordat alles afgehandeld is, maar 
het is nu wel zo dat na jaren van sparen en geld bij elkaar zamelen nu toch echt en grondig met 
de grote opknapbeurt van de boerderij, maar ook die van it Earmhûs kan worden begonnen! 
 
Museum Warten 

De erfenis van Baukje Hoederop-Jaarsma 
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Met klinkende cijfers is het 35+-tennisteam van Warten zondag kampioen van de 5e klasse 
geworden. Met maar liefst 4-0 werd het team van Tijnje met de tennisballen om de oren 
geslagen. Dat werd ook wel verwacht, maar het moest nog wel eventjes gebeuren. Hier en 

daar namen de zenuwen dan ook nog wel eens de overhand. 

Het was gezellig druk langs het Wartenster gravel. Familie en vrienden dromden langs de 
tennisbaan om maar een glimp op te vangen van hun tennisidolen. Dat zorgde natuurlijk voor 
extra druk bij de spelers. Marten-Sjoerd Spijkstra en Melle Taselaar moesten hier even een 

weg in vinden, want in hun partij liep het in de eerste set niet zo lekker. 

Taselaar en Spijkstra liepen in een welbekende fuik, die van de eigen fouten. Want was 
Tijnje nou zo goed, of speelde het Wartenster duo gewoon ondermaats? Vooral Spijkstra kon 
z'n draai niet vinden in die eerste set. Dan vloog de bal weer te ver, dan weer in het net. De 
druk van het kampioenschap leek hem bijna teveel te worden. Wat wil je ook, als je hele 
familie aan de zijlijn staat. Gelukkig konden Spijkstra en Taselaar niet veel verkeerd doen, 
want op dat moment waren de eerdere twee wedstrijden al gewonnen. 

Dat was ook het moment dat Menno Bouwmeester dacht: Dit is me allemaal wel duidelijk, ik 
ga zo even wat familie bezoeken. Bouwmeester pakte zijn fiets en reed over het beruchte 
kruispunt. Op de ventweg werd hij getoucheerd door een oude Volvo, die eerder geraakt 
werd door een andere auto. Bouwmeester vloog de heg in. Een hele ongelukkige samenloop 
van omstandigheden, waardoor het tennis naar de achtergrond verdween. Bouwmeester 

kwam er gelukkig goed vanaf. 

Zoals gezegd, de eerste twee wedstrijden werden vrij simpel gewonnen. Duo Jorna en 
Stienstra rekenden koel af met de bezoekers uit Tijnje. De Tynsters hadden geen kans tegen 
de Wartensters. Jorna en Stienstra waren in topvorm. Binnen no-time stapten ze als 

winnaars van de baan. Waardoor de druk bij dat andere Wartenster duo lag. 

Eelke Rekker en Melle Taselaar leken in eerste instantie ook op weg naar een 'walkover'. De 
eerste set werd met 6-0 gewonnen door de tennissers uit Warten. Maar, in de tweede set 
begon de machine wat te haperen. Was het ook hier de kampioensdruk die parten begon te 

spelen? 

Teveel ballen vlogen het net in, netballen werden weer niet afgemaakt en er vlogen teveel 
ballen gewoon naast de lijn. Het gaf de Tynsters een kans om terug te komen, die grepen ze 
met beide handen aan. Er werden 
zowaar games door het Tynster duo 
gewonnen. Daardoor werd het 
onnodig spannend, ook met het 
kampioenschap in het achterhoofd. 
Zou het Tynster duo nog roet in het 
kampioenseten kunnen gooien? 

Zoals vaker in deze competitie, sloeg 
Warten sterk terug. Net op tijd werd 
de rug gerecht en het 
kampioenschap binnengehaald. De 
feestelijkheden leken een beetje 
overschaduwd te worden door het 
ongeluk van Menno. Gelukkig bleek 
dat mee te vallen waardoor er toch 
nog een klein feestje gebouwd kon 
worden. 

TV Warten 35+ kampioen 

 



26 Kommune Warten 

  



Kommune – Juli/augustus 2022 27 

 
In de maand juni 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: 
 
@ Deze maand werden er een paar gevleugelde vrienden gevonden: een witte duif wilde 
niet meer vliegen en een gele kanarie kwam plotseling ergens aanvliegen. 
 
@ Er waren veel mooie plaatjes van Warten te zien: zonsondergangen, luchtballonnen aan 
de horizon en boven het dorp, prachtige bloemen in diverse boomspiegels en peren aan de 
bomen die vorig jaar gratis werden uitgedeeld. 
 
@ Een bericht van alweer een botsing op de kruising Waldastraat/ Rounwei. De vierde al dit 
jaar! Een gevaarlijke plek, dus wees voorzichtig. Gelukkig was er alleen blikschade. 
 
@ Foto’s en een verslag van het midzomertoernooi van de jeu de boules, waar trotse 
winnaars pronkten met de wisselbeker en de gewonnen suikerbroden. 
 
@ En nog meer sportieve berichten met foto’s en een uitgebreid verslag van de 
tennisvereniging Warten: Het tennisteam 35+ werd kampioen in de 5e klasse. Proficiat! 
 
@ Roel Bos deelde een bericht met foto’s over de otter. Elders in deze Kommune nog meer 
nieuws van Roel. 
 
@ 
Verschillende 
mooie 
luchtfoto’s van 
Warten, 
waarvan hier 
één 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@ En Hans duikelde een oud bericht op. 
 

  

Berichten van FB: WARTEN CITY 
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Wrafke: ‘Hinnehokje?’ 

Ik hoech der net omhinne te blaffen, it wie okkerdeis sljochtwei nuveraardich. Op in 
moarntiid, in pear wike ferlyn, kaam Baas lyk as altyd as earste ûnder. Gewoanwei  lit hy my 
dan troch de bykeuken daliks efkes bûtendoar yn ‘t waar omsneupe en giet er de itenstafel 
foar Frou en himsels reemeitsjen. Dêrnei ropt hy my nei binnen ta en krij ik myn brochje. Dy 
kear krige ik mar ien brokje! ‘Ientsje, foar de priuw!’ lake Baas. ‘Mear meisto fanmoarn net 
ha!’ Sels gongen hy en Frou wol lekker brea-iten! Ik siet harren wakker oan te sjen mei myn 
weake kikers en myn sneuste snút; it holp hielendal neat … 
Doe’t sy harren iten efter de kieskes hiene waard ik wol koart útlitten en dêrnei setten wy 
meielkoar ôf mei de bistedokterwein. In koart ritsje lykwols, dat ús brocht nei ‘t âlde wurkplak 
fan Baas. Wie ‘k in pear moanne ferlyn ommers ek noch west foar bloedprikkerij mei dat 
gesoademiter fan myn frutselfloed. Grommelje my der net fan! Binnendoar sette Baas my 
wer op dy hege tafel en begûn my it hier fan myn foarpoat te knippen. Lyk as doe. Baas lake 
net mear mar seach o sa earnstich. Frou like sels wol in bytsje senuweftich. ‘Afke giet no 
efkes koesen’, spruts Baas my ta. Hy fage it keale plak op myn poat mei in ôfgryslik 
stjonkend lapke ôf en prikte my yn myn bloedier. Ik begrypte der neat fan mar al rillegau 
waard ik ferskuorrend dwyl yn ‘e kop. En fan wat dêrnei barde wit ik folslein neat mear … 
Ik waard wekker op myn fertroulike hûnekleedsje en seach Frou langút njonken my oer de 
flier lizzen. Noch stees wienen wy wer’t Baas eartiids wurke en Frou lei my suver oerdreaun 
yn ‘e nekke te kardzjen. Wylst spruts se my sêft en leafdefol ta. ‘Wekker wurde, Afke!’ 
hearde ik Baas roppen. Dat woe ‘k wol, mar ik koe hielendal neat; ik fielde my sa slop as in 
lege pûde brokjes! Hiel stadichoan kaam ik in bytsje by sûpe en stút. Baas liet him njonken 
my yn ‘e hoksen sakje en begûn in stom ferhaal dat hy myn ‘hinnehokje’ fuorthelle hie en dat 
er in ‘nij ritske’ yn myn liifke setten hie. Ik begrypte der wier neat fan! Myn keale búkje tûkele 
wol wat, mar pine hie’k alhiel net. Wol fielde ‘k my mislik en beroerd. Omt se sa snoad leaf 
dienen haw ik mar wat wifelsturte … 
Wer thús mocht ik wol twa (no, no!) brokjes fan Baas ha. Poer tsjin ’t sin fan Frou. En hja hie 
gelyk, want ik koarre se gjin oere letter wer út. Noch dyselde middeis brocht Baas Frou fuort. 
Har eagen moasten ‘omheech lutsen’ wurde, hearde ik. Koe moai tagelyk mei myn ‘nije rits’, 
omt we no dochs in skoftsje net jachttraine koenen, seinen se.  
In lyts wike letter wie ‘k wer de âlde Afke. ‘k Hie al wer folle earder yn ‘e feart sitten as fan 
Frou mocht, mar dat wie har ûntkaam. Ik tink dat se dat net oankommen sjoen hie omt har 
eagen alle kleuren fan de reinbôge trochskimerje litten hawwe. Boppedat rûn se de hiele dei 
mei de sinneglêzen op. Mar at se dy efkes ôfsette, seach ik oan de iene kant in grutte 
groede. Dêr waard bot oer rabbe en ik hearde sizzen dat bistedokters folle sekuerder binne 
as minskedokters. Gjin idee wer’t se op doelden; myn búkje is yn elts gefal sa glêd as in 
ikeltsje en rekket alwer kreas begroeid. 
Fan ’e moarn siet ik eventsjes oer de dyk te dikerjen nei de hinnen fan de oerbuorlju. Se 
skarrelen mei nocht om harren hok hinne. Doe skeat my ynienen it ôfwaaid praat fan Baas 
wer yn ‘t sin. Ik haw my de kop brutsen oer dat ‘hinnehokje’, mar ik kin my yn alle 
goedichheid net begripe wat hy dêr no mei bedoeld hat … 
 

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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Kolibrievlinder, huismuisje, poelkikker, koekoek, allerlei vlindertjes met de meest mooie 
namen  als meldevlinder, wapendrager, zwartbandspanner, schilddrager, vlekstipspanner, 
avondroodvlinder, brandnetelmotje, gierzwaluw, zwarte stern, tureluur, strekspin,witte 
kwikstaart, zilverreiger, otter, aalscholver, zwaantjes, spreeuw, rietgors, grote bonte specht, 
bruine kiekendief, huiszwaluw, libellen, gierzwaluw, lepelaar, visdief,roerdomp, zuizerd, 
sabelsprinkhaan:  
Allemaal gespot rondom Warten in de maand juni. De natuur rondom Warten is zo rijk! En 
wordt ook nog eens prachtig in beeld gebracht door Roel Bos, met mooie verhaaltjes erbij, 
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! 

 

 
Pauwoogpijlstaart          Knobbelzwaantjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  

  

 
 
 
 
 
 
    
    
   
 
    
    Huismuis 

 
Koekoek   
Bron: Facebooksite van Roel Bos 

De  natuur rondom Warten dichterbij met dank aan Roel Bos 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mylene 
Beauty-, Home- en Style producten 

 
Betty Hiemstra 

hiemstrawarten@gmail.com 
06-53151360 

 
De Bleek 20 – 9003 MH Warten 

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:wartenactief.tjitske@outlook.com
mailto:kruiswaters@gmail.com


38 Kommune Warten 

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

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs, locaties Wergea, Wytgaard, Akkrum. Bij spoed: 06-20966691 

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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