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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 dat anoniem wordt aangeleverd wordt niet geplaatst. Kwetsende en/of 

discriminerende uitlatingen worden niet geplaatst. 
– De redactie behoudt zich het recht om kopij te corrigeren, en 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 (€ 22,50) 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:  
Nynke Verduyn, Aldhiem 8, 9003 MD Warten (tel.: 058 7850099) 
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, Sylvie Montulet 
 
Bestuur: 
Joke Peenstra, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 50e jaargang, nummer 9 
 
Postrekening: Postbank IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant 
Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 18 november 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: 
20 januari 
17 februari 
 

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:Annekehoekstra1957@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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Dorpsagenda 
 

2 20.00 Pubquiz in De Waterlelie 
2 20.00 Pubquiz WartenActief in De Wartenster 
10 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, De Kok en de Walvis 
11 17.00 Sint Maarten optocht vanaf OBS de Finne 
11 19.45 Vrouwen van Nu, Kabbes over planten door de jaren heen in De Waterlelie 
13 9.30 Breicafé, Geref. kerk 
15 19.00 Winterjûnenocht, Museum Warten 
16 13.00 60+ verwenmiddag, Geref. Kerk 
20 19.45 Christelijke Vrouwengroep Mei elkoar ien, Henk van der Leest met div. films 

over Warten, in de Geref. Kerk 
21 20.30 Algemene Ledenvergadering van “IJsclub de Harmonie” in Jeugdsoos de 

Roekeflecht 
22 20.00 Fryske Kwis jûn, De Wartenster. Foar meer ynfo en opjaan sjoch Facebook 

De Wartenster  
22 20.00 Jubileumviering Vogelwacht Idaarderadeel Noord, Us Doarpshûs te Wergea 
23 10.00 Intocht Sinterklaas, Stoombootshaad 
24 16.00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, De Kok en de Walvis 
26  KCA 
27 18.00 Ophalen oud papier 
28 18.00 Lekker ite mei elkoar, in De Kok en de Walvis 
 

 

Roekenijs 
 
Uitgevlogen: Rectificatie, Sike Castelein van de Oeble om Wei naar Oentsjerk 
 
Overleden: Antje de Jong – Oosterloo, 91 jaar, Rounwei 11 
 
 Sijmen Postma, 81 jaar, Hoofdstraat 57 
 
 Charles Storm, oud-inwoner van Warten, 72 jaar 
 
 
 
Bericht van de redactie 
Let op: kopij voor december en januari inleveren vóór 18 november op het redactieadres. Dit 
is een gecombineerd nummer. Ook de gratis kerst- en nieuwjaarswensen kunnen voor 18 
november aangeleverd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Ingezonden  

   Vogelwacht Idaarderadeel Noord  

 
Aan onze leden, 
 
Op 1 mei 2019 was het 75 jaar geleden dat onze “Vogelwacht Idaarderadeel Noord” is 
opgericht. Dit 75 jarig jubileum willen wij graag met jullie vieren op 22 november 2019 om 
20.00 uur in Us Doarpshûs te Wergea. Het is de bedoeling deze avond eerst even stil te 
staan bij deze 75 jaar. Daarna toont Jordan van der Maas zijn nieuwste natuurfilm “Leven 
in het Veen”. 
 
Bestuur Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
 

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

Zaterdag 16 november wordt er weer een 60+ verwenmiddag georganiseerd door Marijke 
van de Lei en vrijwilligers. 
 
Wij proberen er een gezellige middag van te maken met diverse activiteiten en 
verwenmomenten van uw huid, haar, handen of nagels. Tevens kunt u een gokje wagen om 
een mooie prijs te winnen met de bingo. 
 
Ook aan de innerlijke verzorging zal het niet ontbreken, er wordt voor diverse hapjes en 
drankjes gezorgd. 
 
Wij hebben er zin in en verwelkomen u graag op 16 november vanaf 13.00 uur in de Geref. 
Kerk. Mocht u slecht ter been zijn, dan kunnen wij voor vervoer zorgen. 
Voor vervoer graag even contact opnemen met Marijke 0611361904. 
 
Namens Marijke en vrijwilligers tot 16 november. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Christelijke Vrouwengroep Mei elkoar ien komt op 20 november a.s. weer bij elkaar. 
Gastspreker is deze avond onze dorpsgenoot Henk van der Leest. Hij komt met diverse films 
over Warten. Het beloofd heel interessant te worden. De bijeenkomst is in het lokaal van de 
Gereformeerde kerk en begint om 19.45 uur. Gasten (ook mannen) zijn van harte welkom. 

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

 

Collecte Nierstichting Warten 
 
Namens alle nierpatiënten wil ik alle gulle gevers en collectanten bedanken voor  de giften 
en de hulp bij het collecteren. De opbrengst was € 474,94 dit jaar. Een record opbrengst voor 
mij als contactpersoon. Dit jaar was voor het eerst de mogelijkheid aanwezig om via de bank 
app op de telefoon een bedrag over te maken. Hier is nog maar mondjesmaat gebruik van 
gemaakt, maar in de toekomst zal dit zeker vaker tot de mogelijkheden behoren voor die 
mensen die geen contant geld in huis hebben maar wel een bijdrage willen geven. 
 
Namens de Nierstichting, 
Anneke Popma  
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Beste dorpsbewoners, 
 

De zomer is weer voorbij en wat hebben wij kunnen genieten van het mooie weer! 
  
Nu komt een periode met mooie kleuren, maar ook met regen en harde wind. 
 
En dan is het winter, de gordijnen gaan vroeg dicht, gezellige waxine lichtjes in de kamer en 
het kacheltje brand en op ons bed ligt een warm dekbed. 
 
Wanneer wij naar buiten gaan doen wij een dikke winterjas aan, muts en handschoenen 
En dan denk je wat hebben wij het toch goed! En daar mogen wij dankbaar voor zijn! 
Maar helaas zijn er uitzonderingen, personen die tegen de winter opzien en niet weten hoe 
zij zich warm kunnen houden. Dit zijn vooral gezinnen in Oost Europese landen. 
 
Zending over Grenzen wil samen met sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme 
gezinnen, kinderen en ouderen in Oost-Europa laten merken dat zij er niet alleen voor staan 
in hun armoede en eenzaamheid. Zending over grenzen geeft hulp in Oekraïne, Moldavië, 
Roemenië, Bulgarije, Bosnië, Herzegovina en Albanië. 
 
Nu hebben wij de Gereformeerde kerk in Warten op woensdag 6 november a.s. om 19.30 
uur een Dankstond dienst voor gewas en arbeid. Uit dankbaarheid voor al het goede willen 
wij o.a.  winterkleding inzamelen voor Zending over Grenzen. 
 
Nu willen wij u vragen: Heeft u winterkleding liggen die u niet meer gebruikt zoals jassen, 
truien, sokken, mutsen, wollen dekens, spijkerbroeken e.d.? En denkt u waar moet ik het 
laten? Dan is hier maar één antwoord op….lever het in op woensdag November 6 November 
in de hal van de Gereformeerde kerk. 
 
Kleding moet schoon, gewassen en heel zijn! 
Zowel kinder- als volwassen kleding is van harte welkom! 
 
Vanaf 18.30 uur staan de deuren open en zou het fijn zijn om u daar te begroeten samen 
met de winterkleding! 
 
Bent u die avond niet in de gelegenheid dan mag u het ook inleveren bij Geertje 
Schachtschabel, Burg Waldastraat 3 Warten. 
 
             “Handen hebben wij om te geven van onze eigen overvloed” 
                                                                             
                                                                                Namens Zending en Evangelisatie  
                                                                                          G. Schachtschabel      
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Kerkdiensten 

PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 
 
Zondag 3 november 9.30 Warstiens Dhr. T. de Jong 
Zondag 10 november 9.30 Warten Ds A. Buizer – Tchiengang H.A. 
Zondag 17 november 9.30 Warstiens Ds J. van Doorn 
Zondag 24 november 9.30 Warten Ds A. Buizer – Tchiengang 

Herdenkingdag m.m.v. koor 
Ynspiraasje 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 
 
Zondag 3 november 9.30 Ds. P. Boomsma, Amsterdam 
Woensdag 6 november 19.30 Ds. P. Boomsma, Amsterdam, Dankstond 
Zondag 10 november 9.30 Ds. P. Boomsma, Amsterdam, Efezedienst 

m.m.v. Leger des heils korps Leeuwarden 
Zondag 17 november 9.30 Dhr. E. de Jongh, Rhoon 
Zondag 24 november 9.30 Ds. A. Bouman, Leeuwarden 
Zondag 24 november 19.30 Ds. A. Bouman, Leeuwarden, Laatste zondag 

kerkelijk jaar, dienst van gedenken, 
voorbereiding HA. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
KERKDIENSTEN VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK WERGEA-WARTEN 
 
Zondag 3 november 9.30 WoCo, G. Kamsma 
Dinsdag 5 november 19.00 Euch, B. v.d. Wal 
Dinsdag 12 november 19.00 Euch, B. v.d. Wal 
Zondag 17 november 9.30 Euch, B. v.d. Wal 
Dinsdag 19 november 19.00 Euch, B. v.d. Wal 
Dinsdag 26 november 19.00 Euch, B. v.d. Wal 
 
  

 



 

10 Kommune Warten 

  



 

Kommune – November 2019 11 

 

 

 

Onlangs bereikte ons het bericht dat Charles Storm na een ernstige ziekte op 10 oktober j.l.  
op 72 jarige leeftijd is overleden. 
 
Vele jaren heeft Charles met zijn vrouw Corrie, eerst met hun beide zonen en later samen, 
op een woonboerderij (voorheen Schouwstra) aan de Graft gewoond. Charles was oprichter 
en algemeen directeur van LIMOR, een maatschappelijke instelling voor ondersteuning en 
rehabilitatie. Na zijn pensioen raakte Charles bij het museum betrokken.  
 
Samen met Roel Bos en Mathieu Okkinga exposeerde Charles in 2016 in het Earmhûs met 
een prachtige fototentoonstelling over NP de Alde Feanen. Dit heeft ertoe geleid dat 
Museum Warten in het bezit kon komen van een uitgebreide fotocollectie van de flora en 
fauna in en om de Alde Feanen.  
Omdat weinig mensen tegenwoordig nog wisten hoe de dichtzet in de visserijkamer werkte, 
werd Charles gevraagd dit op film vast te leggen. Doordat hij steeds meer mensen 
enthousiast maakte en bij het projekt betrokken raakten, werd het verhaal steeds verder 
uitgebreid en heeft het zo’n groot en mooi project kunnen worden. Het resultaat van dit bijna 
anderhalf jaar durend project, is de bijzondere film ‘Oerlibje yn de wiete wetterwrâld fan Alde 
Feanen’ geworden. Het LF-2018 verhalenproject van Museum Warten.  
 
Een paar jaar terug verhuisden Charles, Corrie en Flip de hond naar Beetsterzwaag. Ze 
lieten er een energiezuinige woning naar eigen wensen bouwen en hadden het hier prima 
naar de zin. De woning was helemaal gebouwd en ingericht met het oog op de toekomst. 
Met een mooie open ruimte, waar zij samen hun hobby’s konden uitoefenen, in een toekomst 
van samen oud worden. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Vorig jaar kreeg Charles te 
horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Na nog een goede tijd ging het de laatste maanden 
steeds verder achteruit. 
 
Veel Wartensters hebben op Facebook van Charles 
zijn foto’s genoten. De foto’s die hij maakte vanuit zijn 
boerderij aan de Graft of als hij met zijn bootje in de 
Alde Feanen onderweg was, van zonsopkomsten en 
zonsondergangen, van dieren en planten in en langs 
poelen en petgaten. 
 

De laatste jaren waren dat kleuren van de seizoenen, 
in bosmeertjes of door bomen omzoomde bospaden 
en open plekken in de omgeving van Beetsterzwaag, 
die hij op de plaat vastlegde en met ons deelde.  
Gewone beelden, maar hoe Charles ze wist vast te 
leggen. Het raakte je.  
 
Charles’ woorden en beelden zullen veel mensen 
geraakt hebben en hij zal bij velen, maar vooral bij zijn 
familie gemist worden.  
 
Bestuur Museum Warten 
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Dorpsbelangen Warten 

 
 
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.  Dorpsbelangen neemt naar twee kanten een centrale plaats in: naar de inwoners 
van Warten en naar de gemeente Leeuwarden. 
 

Lidmaatschap:                                                                                                                           
Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid worden. De 
contributie is 7 euro per jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij het bestuur. Bij 
Dorpsbelang gaat men er van uit dat alle Wartensters  lid zijn van de dorpsvereniging. Als u 
nog geen lid bent maar graag lid wil worden kunt u een mailen naar dbwarten@gmail.com, 
het automatisch incassoformulier uit de informatiemap invullen of bellen naar 06-10087155. 

Vergaderingen:                                                                                                                   
Eens per jaar is er begin maart een algemene ledenvergadering. In de maandelijkse 
bestuursvergaderingen worden alle zaken die Warten aangaan besproken. U kunt altijd met 
vragen of suggesties bij de bestuursleden terecht. De eerstvolgende vergadering is 
woensdag 6 november.  
 

Bestuur:                                                                                                                                 

 Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24  

 ludwina.castelein@gmail.com, tel:06-23197167  

 Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73  

 lieuwe.kuppens@gmail.com, tel:06-36188912 

 Secretariaat; Tini Schippers, Hoofdstraat 79  
dbwarten@gmail.com,  tel:06-10087155 

 Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61  

 Lid; Jacob Nauta, Midsbuorren 7  

 Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1  

 Lid; Martine Groenendal, Midsbuorren   
 
Op dit moment actueel: 
Voor alle nieuwe inwoners is er een informatiemap met flyers van de verenigingen. Bent u 
een nieuwe inwoner van Warten maar heeft u nog geen map ontvangen wilt u het ons dan 
laten weten. Wij houden de informatiemap graag actueel. Wijzigt er iets bv bestuursleden, 
telefoonnummers oid dan ontvangen wij graag een nieuwe flyer.  
 
Tussen Grou en Warten wordt de 2e fase van het fietspad aangelegd. Er is begonnen met 
de voorbereiding van de 2e fase: het deel tussen de Greate Kritewei en Warten. De stand 
van zaken is te lezen in de nieuwsbrieven op de website van de gemeente Leeuwarden 
(zoek bij ‘projecten’). Aanleiding voor de aanleg van het fietspad is de onveilige situatie op de 
drukke weg voor fietsers. Met de komst van de 2e fase kunnen fietsers straks veilig tussen 
de dorpen Grou en Warten reizen. In de periode maart t/m mei zal dan het fietspad worden 
aangelegd. De eerste fietsers kunnen dan voor de zomervakantie van het fietspad gebruik 
maken. Naast de aanleg van het fietspad worden ook enkele kruisingen in de rijbaan en het 
fietspad van Leechlân en twee kruisingen van Hôflân verhoogd. Zo verbetert de 
verkeerssituatie en worden de kruisingen veiliger. 
 
Op zaterdag 12 oktober heeft burgemeester Sybrand Buma een bezoek gebracht aan alle 
wijken en dorpen van de gemeente ten zuiden van Leeuwarden. In Warten ging het 
gezelschap van de burgemeester met een aantal personen van dorpsbelangen en een 
aantal genodigden uit het dorp met een DUKW een rondje door Warten.  

mailto:dbwarten@gmail.com,%20het
mailto:dbwarten@gmail.com,%20het
mailto:ludwina.castelein@gmail.com
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:dbwarten@gmail.com
tel:06-10087155
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Foto Eduard Rekker  

 

 
Foto Piet Reitsma  

 
Wij houden ons bezig met de bebording, herinrichting, infrastructuur, mogelijkheden 
woningbouw, bedrijvigheid, website voor Warten, parkeerproblemen, voetbalkooi, Warten yn 
’t grien, verlichting van de NH Kerk aan de buitenkant.    
 
Wartenster of Dorps- vlaggen. 
Als u een Wartenster vlag wilt aanschaffen kunt u dit doen bij Lieuwe Kuppens. Er zijn drie 
verschillende formaten. Een vlag voor aan vlaggenhouder naast de deur kost 25 euro, een 
vlag voor een vlaggenmast 6 meter kost 40 euro en voor de vlaggenmast van 8 meter zijn de 
kosten voor de vlag 60 euro.   
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Burendag 2019 
 
Zaterdagochtend 28 september hebben wij als buren van Stypje Elkoar (Hoofdstraat, 
Rounwei en Schoolstraat) burendag gevierd. Wij hebben hiervoor subsidie aangevraagd bij 
het Oranjefonds. Wij kregen behalve een bedrag voor het aanschaffen van de bloembollen 
een doos met koffie, bekers, vlag e.d.  
 
We begonnen met koffie/thee met cake (gebakken door Fokje Hoekstra) en appeltaart 
(gemaakt door Arnold Bouwmeester in t Iepen Stee.  
 
Heerlijk! 
 
Daarna gingen we in groepjes de krokusbollen planten. Er waren rond de twintig buren druk 
bezig. Van jong tot oud waren hard aan het werk. Alle grasstroken in onze buurt zijn van 
bloembollen voorzien. Na een uurtje hard werken waren we door de voorraad bloembollen 
heen. Nu maar hopen dat het er in het voorjaar fleurig uit gaat zien.  
 

 
 



 

16 Kommune Warten 

  



 

Kommune – November 2019 17 

 
 
 
 
 
 

Hallo dorpsgenoten, 
 
Helaas is het hobbelfietsen niet doorgegaan vanwege het hondenweer. Maar we blijven 
enthousiast evenementen organiseren. 
 
 
Pubquiz 
De pubquiz 12 oktober 2019, bij ‘de Wartenster', was boven verwachting, een groot succes. 
We werden verwend met een snackje en een hapje. Er kwamen 10 teams. Geweldig, er 
wordt wederom gestreden om de wisselbeker maar u kunt ook incidenteel aan de pub quiz 
meedoen. Het bezorgt u een gezellige avond. 
 
Sint Maarten 
Voor de lampionnen optocht vragen wij nogmaals aan de bewoners die aan de route wonen 
(zie vorige Kommune) om een lichtje aan de straatkant neer te zetten. De optocht zal in zijn 
geheel volgens de route gaan naar 'de iepen stee'. Hier wacht voor de kinderen een 
verrassing, daarna kunnen de kinderen een eigen route volgen. 
 
Intocht Sinterklaas 
De Sinterklaasintocht is op 23 November. Sinterklaas komt om 10.00 uur aan op het 
dorpsplein. Hij zal de kinderen persoonlijk toespreken en neemt hier ook de tijd voor alvorens 
de koets op te stappen. 
 
“Lekker ite mei elkoar” 
Voor een klein bedrag ad €7,50 incl.1e kopje koffie/ thee kan je op elke laatste donderdag 
van de maand, om 18.00 uur, een heerlijke maaltijd – bijvoorbeeld een echte Hollandse 
stamppot – nuttigen bij ' de Kok en de Walvis'. Tijdens en na de maaltijd is er ruimte voor 
veel gezelligheid. Het is voor iedereen toegankelijk.  
 
Na de tijd is er de mogelijkheid voor een spelletje. De eerstvolgende maaltijd zal worden 
geserveerd op donderdag 28 november 2019. Hapje mee eten? Kijk voor de juiste data bij dit 
evenement en reserveren kan op: http://www.dekokendewalvis.nl of telefonisch op:058-
2551344. Wij hopen uiteraard weer op een grote, gezellige opkomst. 
 
Kerststukjes  
Zaterdag 14 december 2019 willen we weer kerststukjes gaan maken in 'de Kok en de 
Walvis. We zijn echter op zoek naar iemand die met en voor ons de kerststukjes zou willen 
maken. In de volgende Kommune staat meer informatie en opgavestrookje. 
 
Groetjes Wartenactief 
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Beste dorpsgenoten, 
 
Jaarlijks toneel in de Bidler 
 
Zoals reeds vermeld in de laatste Kommune heeft Toanielselskip Warten weer een mooi 
blijspel uitgezocht om op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari 2020 ten tonele te brengen.  
 
Catharinus van Balen 
Ytje Hooisma 
Pieter Postma  
Hillie Boersma  
Corrie vd Berg  
Nynke Krottje 
Frans Jorna 
Jackolien Jelsma  
Boele vd Werff  
Sije Postma  
 
zullen de diverse rollen vertolken onder leiding van regisseur Alfred Miedema en met behulp 
van ynstekster Grietje vd Velde. De Bidler leent zich qua ambiance uitstekend voor het 
toneelstuk “It lit de pastoar kâld”. 
 
En mocht u het in de vorige Kommune gemist hebben, het speelt zich af in de kerk alwaar de 
pastoor, tezamen met de dranklustige koster en een wat naïeve zuster, zijn best doet de 
parochie buiten de financiële nood te houden tijdens een inspectie door de secretaresse van 
het bisdom. Ondertussen verblijven er ook wat gasten in de pastorie die de nodige onrust 
veroorzaken en kondigen twee jonge dorpelingen aan te willen gaan trouwen… met spoed. 
Dit alles geeft de pastoor zoveel spanning dat zijn hartklachten opspelen. Als één van de 
dorpsbewoners nog met een schokkende mededeling komt zijn de problemen niet te 
overzien. Gelukkig heeft zijn vrouw, en enigszins bemoeizuchtige huishoudster, een idee hoe 
alles op te lossen. Maar of iedereen daarin meegaat? 
 
In de volgende editie volgt meer informatie over de kaartverkoop. Maar uiteraard adviseren 
wij u alvast 7 en/of 8 februari in uw agenda te noteren! 
 
Iepenloftspul Warten 
 
Feit is dat het er komt, voor u alleen nog de vraag wat er dan precies komt. En dat blijft nog 
even zo. We werken er als bestuur in samenwerking met Wartenster Wetter WIlle hard aan 
om Warten in september 2020 een aantal onvergetelijke voorstellingen voor te schotelen. 
We houden u op de hoogte! 
 
Namens het bestuur Toanielselskip Warten 
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Tennispraat     

Beste Wartensters, 

Het tennisseizoen loopt al weer naar zijn eind. Nog een                                                                                                                      
paar weken en de baan moet weer winterklaar worden ge-                                                                                 
maakt. Water aftappen, netten, kleden en reclameborden                                                                                
opruimen en de kantine “winterhard” maken. 

In de winterperiode zullen de bosschages rondom de 
tennisbaan gefatsoeneerd gaan worden. Met name de 
overvloedige bramenstruiken zullen worden geprobeerd een 
kopje kleiner te maken. Overhangende takken zullen worden 
afgezaagd en waar nodig zullen bomen worden gerooid. Dit 
alles om zoveel mogelijk daglicht op de baan te krijgen en te 
houden. 

We zouden op 11 oktober de slotavond organiseren. De hamburgers en kippetjes voor de 
BBQ waren reeds ingeslagen toen de overvloedige regenval roet in het eten gooide. Wellicht 
dat we op de reservedatum (18-10) meer succes hebben gehad. Mocht dit toernooi door zijn 
gegaan dan melden we dat in de volgende Kommune uiteraard. 

Mede door het slechte weer hebben we de laatste weken weinig gebruik kunnen maken van 
de woensdag tossavond. 

Als er weinig gebruik van de baan wordt gemaakt dan krijgt het “groen” de kans om aan te 
slaan. We zullen alles in het werk stellen om de baan zo lang mogelijk bespeelbaar te 
houden. 

Dus: net stinne mar d’r hinne! 

 

Grote clubactie 2019 

Zoals ieder jaar verkoopt TV Warten loten voor de Grote Club Actie. Ook dit jaar werden wij 
weer geconfronteerd door lotenverkopers die niet voor TV Warten loten verkochten. Dit is erg 
jammer omdat het voor onze vereniging jaarlijks een mooie inkomstenbron is. Wij zouden het 
fijn vinden dat andere verenigingen hun loten in eigen dorp verkopen. Dus volgend jaar 
alleen bij TV Warten loten kopen graag. 

 

Kom (weer) tennissen bij T.V. Warten 

Wil je volgend jaar ook (weer) tennissen? Kom de komende weken gratis proeven aan de 
sfeer op woensdagavond. We hopen dat we nog een flink aantal keren de baan op kunnen 
met droog weer en dan nog het liefst zachte weersomstandigheden. 

We zien jou graag aan de Rounwei bij It Molkhúske!  

Oant sjen.  Bestuur T.V. Warten 

Fokje Bouwmeester,  
Nynke Verduyn,  
Easge Popma,  
Jan Koopmans en  
Gerard Bouwmeester. 
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Aan de leden van “IJsclub de Harmonie” 
 
 
Uitnodiging tot het bijwonen van de  

Algemene Ledenvergadering van “IJsclub de Harmonie” 

 
 
Datum  : donderdag 21 november 2019 
Tijd  : 20:30 uur 
Plaats  : Jeugdsoos De Roekeflecht (Schoolstraat) 
 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 22 november 2018 
4. Jaarverslag van de secretaris 
5. Jaarverslag van de penningmeester en vaststelling van de begroting 
6. Verslag van de kascommissie 
7. Lidmaatschap Gewest Fryslân/KNSB 
8. Toelichting samenwerking omnivereniging met aansluitend een stemronde 
9. Bestuursverkiezing: 

Aftredend zijn dit jaar Tjeerd Castelein (herkiesbaar)  
(Tegen)Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden bij het 
bestuur. 

10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 

Nog geen lid van “IJsclub de Harmonie”? 
Voor € 7,00 per jaar bent u met het hele gezin lid en kunt u,  
ijs en weder dienende, volop schaatsen op onze ijsbaan. 

Aanmelden kan via ijsclubharmonie@hotmail.com en bij voldoende ijs natuurlijk ook 
op de baan! 

  

“IJsclub de Harmonie”  
 
 

 

 

Secretariaat: 
Rigtje Wartena 
Stoatersreed 1 
9003 XP Warten                                                      
ijsclubharmonie@hotmail.com 

 

mailto:ijsclubharmonie@hotmail.com
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               Locatie Grou Dorpenteam inloopspreekuur: 
               Woensdagmiddag 13:30 uur tot 16:00                          
               Oedsmawei 18A 
               9001 ZJ  Grou 
               T: 0566 625151  
U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze medewerkers 
zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regelmatig cursussen en 
trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kunnen helpen, dan zoeken zij naar een 
oplossing. Of zij verwijzen u door naar een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een 
andere organisatie. Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere: 
•  het aanvragen van een uitkering 
•  aanvragen van bijzondere bijstand 
•  aanvragen van inkomens verruimende maatregelen 
•  het indienen van een bezwaar 
•  het invullen van de belastingaangifte 
•  aanvragen van toeslagen 
•  aanvragen van kwijtschelding 
•  het verlengen van een verblijfsvergunning 
•  vragen over de WMO 
De vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt zetten zich als 
ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de wijk/dorpsbewoners. 

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

 

Eerste gezamenlijke activiteit S.V. Sparta, T.V. Warten en IJsvereniging De 
Harmonie: een korfbaltoernooi 
 
Onder schitterende omstandigheden konden we onze eerste gezamenlijke activiteit op 20 
september laten plaatsvinden. Maar liefst 40 (oud-)korfballers en Wartensters hadden zich 
opgegeven voor dit toernooi. Uitstekende korfballers, hele oude korfballers, mensen die nog 
nooit hadden gekorfbald; ze waren er bij. 
Was jij er niet bij? 
Dan heb je onder andere het volgende gemist: 
1. De supergoal van Joop 
2. De kopstoot tegen de paal van Jan 
3. De spagaat van Joop 
4. De doelpoging van Jan met drie verdedigers voor hem 
5. Het broodje bal van Nynke 
6. De blessurebehandelingen door Alies 
7. De fluitserenades van Oege en Menno 
8. Het stukje oranjekoek aangeboden door Woonaccent Makelaars Friesland 
9. De gratis koffie, thee of ranja aangeboden door S.V. Sparta 
10. De gezellige nazit 
 
Kortom bij de volgende gelegenheid moet je er wel bij zijn, want anders kun je niet 
meepraten met hetgeen er op het sportveld heeft plaatsgevonden. Met name de publieke 
belangstelling had wel wat beter gekund. 
 
Er werd fel gestreden om de winst. Na de poulewedstrijden werden er nog vier finales 
gespeeld zodat een ieder vier wedstrijden in de benen had (tenzij je door een blessure ff 
langs de lijn verbleef).  Dat C.S.L. alle wedstrijden heeft gewonnen was door velen vooraf 
niet verwacht. Gefeliciteerd. 
 
Rest nog een woord van dank aan de organisatie, de scheidsrechters, de heren van de 
warming-up, de E.H.B.O., het kantinepersoneel en alle anderen die deze eerste activiteit tot 
een geweldig succes hebben gemaakt. 
 
Gerard 
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W I N T E R J Û N E N O C H T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdagavond 15 november a.s. om 19.00 uur. 
 

In navolging op LF-2018 organiseert Museum Warten weer een WINTERJÛNENOCHT, een 
verhalenavond en wel op vrijdag 15 november a.s. Op verschillende locaties aan een 
sfeervol verlicht Hellingpaed zullen bijzondere en spannende verhalen worden verteld. 
 
In de kamer van it Earmhûs vertelt oud-visserman Johannes Postmus van zijn belevenissen 
als kind in een tijd dat hij met zijn ouders op de oude vissers aak er op uit trok. En in de 
boerderij verteld Gjalt de Groot op zijn eigen onnavolgbare wijze over o.a. zijn omke Durk. 
Een bijzondere locatie waar je deze avond mee terug in de tijd wordt genomen, is de oude 
smederij aan het Hellingpaed. Wybren Epema verhaalt van Warten toen het nog een 
welvarende stad was. Naar een tijd dat een afstammeling van koning Redbad in de oude 
smederij wapens stond te smeden en vreselijk wraak nam. 
 
Tussen de verhalen door is er gelegenheid om van locatie te wisselen en om wat te drinken. 
Na warme glühwein of een ‘slokje’ en een gerookte paling onder de hooikap komen de 
tongen vast wel los. Voor je het weet sta je je eigen spannende verhaal te vertellen en 

worden muizen olifanten . 
 
Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een 
bijdrage van € 5,-- voor de entree incl. één  
consumptie. Het is de bedoeling dat er wordt 
gerouleerd tussen de verschillende locaties. Daarom 
wordt er verteld volgens een tijdsschema.  
 

De ruimte in de smederij, de kamer in het earmhûs en 
de voorkamer van de boerderij is beperkt, wat de 
gezelligheid verhoogt, maar wat wel betekent…  
 
vol = vol. Dus kom op tijd  
 
Graag tot ziens bij WINTERJÛNENOCHT, 
 
Bestuur en vrijwilligers Museum Warten 
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Even voorstellen… 
 
 
Mijn naam is Marian Ypma en sinds kort geef ik iedere 
woensdagochtend vanaf 09.30 Yogalessen in De Fabriek in 
Wergea. Lang geleden werkzaam bij een bank en in 1996 
ben ik gestart met een eigen woonwinkel in Leeuwarden. 
Prachtige jaren maar ook erg stressvol: een drukke winkel, 
getrouwd, een dochter gekregen, verhuisd, winkel 
opgezegd, gescheiden, verhuisd en weer opnieuw 
begonnen.  
 
Geïnspireerd door de Oosterse stijlen verdiepte ik mij in 
shiatsu, massage, Pilates en yoga. Ik begon met lesgeven: 
mensen leren bewegen met meer bewustzijn voor het 
lichaam en de ademhaling. De adem is een prachtig middel 
om je stressnivo te verlagen en ondertussen maak je je 
lichaam soepeler en krachtiger. Stijfheid en 
spanningsklachten verdwijnen. Er ontstaat meer ruimte in 
het lichaam waardoor organen ook beter kunnen 
functioneren en je meer energie krijgt. Mooie bijkomstigheid 
is dat je tijdens een les even de hectiek van alledag los kunt 
laten en krachtiger in het leven staat.  
 
Voor meer ontwikkeling en verdieping heb ik meer dan 400 uren gestudeerd aan De Nieuwe 
Yogaschool van Johan Noorloos in Amsterdam. Ik geef lessen aan particulieren en  
bedrijven. Bij bedrijven is de stoelyoga en de stoelmassage erg gewild. Naast het werk ben 
ik gek op reizen. Voor oktober staat er weer een Yogaretreat gepland en vertrek ik met een 
groep voor een week naar Fuerteventura.  
 
Meer info is te vinden op www.studiofitaal.nl Heb je interesse om proeflessen te volgen, dan 
ben je van harte welkom. Je hoeft niet lenig te zijn om mee te kunnen doen en instromen kan 
altijd. Neem dan contact op via  0642012203 dan zien we elkaar op de mat.  
 
Hartelijke groet, Marian 
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Lyts kolleezje yn ‘e iglo 
 
Doe’t ik it boerehiem opried, seach ik de beide bruorkes strie tôgjen nei de kealle-iglo. Dêr sil 
it ‘slachtoffer’ dan ek wol lizze, tocht ik. Ik hie hoedsum riden en stoppe foarsichtich om’t ik 
de ynfúsen op it byridersplak stean hie yn in amer dampend wetter om se alfêst op 
lichemstemperatuer te krijen. Ik hâld net sa fan griemerij yn myn praktykwein; bûtendoar wie 
it oars al in wiet genôch troch in oanhâldende storein. Bepaald net oanloklik foar de aksje 
der’t ik foar kaam, ‘k hie it kealtsje leaver yn de skuorre hân...  
 
Ate en syn broer kamen op my ta wylst ik myn ark byinoar socht. Ik smiet in slang en in 
skjirre by it ynfús yn de amer waarm wetter en in nudletsje stuts ik, yn it hâlderke, tusken 
myn kiezen. Sa doch ik dat meastentiids, krektlyk as in smoker. Myn toskedokter ried my 
soks ôf, mar it is wakker noflik as jo hannen tekoart komme. Ate drobbele foar my út nei de 
iglo: “Sjoch, it is al hast dea...” “Kinsto my helpe?” Jawis, en de lytse man dûkte troch it gat 
nei binnen ta; ik folge him en siigde op myn wrakke knibbels yn it strie njonken it sike kealtsje 
mei in smoarge kont fan skiterij.  
 
It earme bist lei útdroege en fersoere, heal yn koma noch súntsjes te sykheljen. In ynfús is 
de iennichste remeedzje yn soksoarte fan gefallen. Ik knipte it hier yn de hals fuort om de ier 
sjen te kinnen en ynstruearre Ate de kop fan it keal stabyl te hâlden. Mei syn trijen wie it 
aaifol en suver smûk yn de wite koepel, wylst it reinwetter súntsjes op it dak klettere. Wy 
misten noch immen om de flesse heech te hâlden en Ate syn bruorke wie yntusken wat oars 
oan’t dwaan. Lokkich kaam Heit krekt om ‘e hoeke: “Jimme binne al drok dwaande!” “Ha 
goeie, jawis.” Ik keppele de slang oan de ynfúsflesse en joech dy oan de boer, stuts de nudle 
yn de ier fan it kealtsje en ferbûn it spul 
oan elkoar. It rûn fuortendaliks as in 
tierelier. Soks docht my dan deugd!  
 
No moasten wy geduld hawwe, al gau in 
tweintich minuten ear’t in liter floeistof yn 
it keal sit. Tiid om in pypfol te praten. 
“Wolsto ek boer wurde?", frege ik oan 
Ate. No nee, leaver bistedokter. “Just! 
Kinsto in bytsje leare?” No, dat foel net 
ta want Ate is dyslektysk, sa sei er tsjin 
my. Lêstich, sa wit ik út ûnderfining mei 
myn eigen soannen. “Haw mar gjin 
noed”, sa besocht ik, “asto it wier wolst, 
moast gewoan ferskuorrend dyn bêst 
dwaan.”  Ûnderwylst stie de boer yn de 
rein de flesse fêst te hâlden njonken dy 
iglo. Hy sei dêr gjin hinder fan te 
ûnderfinen om’t it foar it goeie doel wie. 
Mar hy hie bûtendoar ek net yn ‘e 
rekken hokker praat wy hiene. “Hasto de 
fee-arts al ferteld watsto wurde wolst?” 
No, dêr hiene wy it al oer hân. Myn stive 
skonken moast ik efkes ferskikke om’t ik 
murk dat de knibbels wiet waarden. Wy 
leine wol yn skjin strie, mar de 
ûnderlaach wie sodzich troch de skiterij. 

door Menno J. Wiersma  www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl 
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Dit binne altyd och sokke lekkere, frisse putsjes... Net dus!  
 
De flesse rekke hieltyd fierder leech en no waard it tiid foar in twadden ien. Dizze earste is 
frâl om it tekoart oan focht oan te foljen, dy twadde is mear tsjin de fersoering. Ik joech Ate 
ynstruksjes om no net allinne it kopke goed fêst te hâlden, mar ek de nudle en de slang. Sels 
gûchele ik dy folgjende flesse oan de oare ein fan myn flutter. Dat stekt nau om’t d’r gjin 
luchtbel yn komme mei. Ek dizze flesse begûn mei faasje leech te brobbeljen en ik joech him 
de boer wer oer.  
 
Doe wie d’r tiid om Ate in lyts kolleezje te jaan hoe‘t it kin dat in keal it iene momint sels noch 
út de amer stiet te sûpen en in oerke letter foar pampus lizze kin troch slimme skiterij. Hokker 
lytsebeesjeboel yn de terms húsmannet dy’t wy net mei it bleate each sjen kinne en dêr 
debet oan wêze kin. En wat jo dwaan kinne om soks foar te kommen. Fansels lústere Ate 
mei in protte nocht en hij knikte begryplik mei syn heldere kikers. Ek de eagen fan it keal 
begûnen te kniperjen. De twadde flesse rûn op syn ein en meastentiids komt sa‘n kealtsje 
troch de bikarbonaat dy’t dêryn sit ynienen folle mear wer by sûpe en stút. Dat wie in goed 
teken!  
 
Ik keppele de slang los, joech it keal noch twa spuitjes medisinen troch de nudle yn it bloed 
en treau dy doe wer yn de hâlder dy’t ik noch hyltiten tusken myn kiezen sitten hie. Tegearre 
stuollen wy it slachtoffer yn sithâlding yn it strie omheech en it keal begûn daliks wakker 
helderder om him hinne te koekeloeren. Dat like d’r op! Ik bespruts de neisoarch mei de boer 
en liet noch wat guod achter. Doe’t alles wer yn de auto siet, stie de hiele húshâlding achter 
op it hiem my tankber út te swaaien. Myn lêste boadskip foar’t ik ynstapte: ‘En do wist it, Ate, 
goed dyn bêst dwaan op skoalle, jonge!’ Hij knikte oertsjûgjend. 
 
 

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. 

 

Antwoorden puzzel oktober:  

1. gom  

2. hoop 

3. scherm 

4. spoor 

5. geld 

6. gast 

7. pas 

8. taal 

9. meter 

10. bal 

11. akker 

12. heid 

13. kop 

14. stuk 

15. vers 

16. stand 

17. neus 

18. bel 

19. gram 

20. rek 

21. deur 

22. bad 

23. hoofd 

24. sport 

25. door 

 

21. deur 

22. bad 

23. hoofd 

24. sport 

25. door 

26. rood 

27. pluim 

28. steek 

29. slag 

30. Klas 

 

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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Puzzel 

Bij de nieuwe puzzel moet u steeds één woord zoeken, dat aan beide betekenissen 
beantwoordt. spijker/koekje = duim Graag voor 13 november  inleveren bij Roel en Martsje 
op Hoofdstraat 34. 
 

1. flink    / haal 
2. spruit    / tong van een slot 
3. pijnboom   /   hoge paal 
4. stad in Palestina  / judograad 
5. hoop    / kopje 
6. speelgoed   / belasting 
7. deel van de dag  / oude landmaat 
8. koopmansgoed  / licht 
9. boekmaag bij herkauwers / muziekinstrument 
10. smalle insnijding  / vogel 
11. haaksteek   / spel kaarten 
12. kledingstuk   / drasland 
13. oever    / weefsel 
14. schouder   / schoelje 
15. stof    / afkeuren 
16. vroege aardappel  / knaagdier 
17. correspondent   / schildwacht 
18. edelsteen   / soort appel 
19. kraakbeen   / niet-corpslid bij studenten 
20. vals    / openbaar 
21. vleugel    / vlegel 
22. openbare verkoping  / vermindering van straf 
23. bron    / juist 
24. oogziekte   / roomvat 
25. gierigaard   / achterste 
26. boom    / deel van de hand 
27. vroeger   / lof   
28. stormloop   / eikenschors 
29. hen    / dapper 
30. kostbaar bezit   / lieveling 
 
 
 

  

De antwoorden van de puzzel van oktober staan op pagina 33 

 

Stand na puzzel 8:   

 

1. Leo en Greetje 235 

2. Annie Hobert  234 

3. Geartsje Boersma 234 

4. Fam. De Wal   228 

5. Grietje Velink  226 

6. De Midsbuorkes 218 

7. Easge en Anneke  175 

8. Tet Tichelaar  151 

9. Klasina en Femke     99 

10. Familie Pool    90 

11. Boele en Rienkje    89 

12. Familie B Jelsma   30 
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek 

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

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

website: www.huisartsenpraktijkwarga.nl 

 

Spreekuur en openingstijden: 

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

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

en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, alleen op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. 

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

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

 

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

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

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

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

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

 
Avond/nacht- en weekenddienst: Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 
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Fysiotherapie Smith, Wergea en Garijp, tel: 058-2551885 / 0511-521802 

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

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 Wergea-Warten 

Contactadres bijv. bij overlijden: Pastoor P.J.J. Stiekema 058-2894090 (even weken) Pastor G.M.H. 

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

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

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

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

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

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

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

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

Begrafenisvereniging “Memento Mori” 
Bode: Dhr. Th. Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-5393 1149 

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’. 

AED vrijwilligers 

– Rik Ripperda, Burg. Waldastr 1,  058-2552939 of 06-28922181 

– Iteke de Groot, Tsjerkepaed 4,   058-2551232  

– Aukje de Jong, Midsbuorren 24,   058-2551362  

– Alies Sietsma, Oer de Barten 11,  058-2552124  

– Lieuwe Hempenius, De Mieden 28A,  058-2552797  

– Hennie Hempenius, De Mieden 28A,  058-2552797  

– Klaas Haanstra, De Mieden 28,   058-2551962  

– Piet van der Velde, De Mieden 36,   058-2552874  

– Trudy van Zon, Oer de Barten 13,   058-2551191  
Locaties AED in Warten: 
- bij de brug  
- bij Bijlsma Wartena, Midsbuorren 12, ma t/m vr van 7.00 tot 17.00 uur. (2e buitendeur aan linkerkant 
(personeelsingang), rechtdoor de gang in, aan de rechterkant van de muur). 

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