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2 Kommune Warten 

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

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

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

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

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

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

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

 

COLOFON 
 
Redactie: 
Redactieadres en e-mail adres:  
Lianne Koning, Hoofdstraat 6, 9003 LH Warten 
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254, Annekehoekstra1957@hotmail.com) en 
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij 
 
Bestuur: 
Joke Peenstra, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 52e jaargang, nummer 8 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 18 oktober 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: 
15 november  
17 januari  
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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1 19:30        Opening Dartseizoen, ByBoellies      

3 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
6   9:30 Breicafé, Gereformeerde Kerk 
13 18:00 100 jarig jubileum Vrouwen van nu, Dorpshuis Wergea 
13 19:30 Opening kaartseizoen, ByBoellies 
15  19:30 Dartavond, ByBoellies 
17 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
27  18:00 Ophalen oud papier 
27 19:30 Kaartavond, ByBoellies 
29 19:30 Dartavond, ByBoellies 
29 19:00 Start knutselclub, ‘t Roekeltsje 
31 16:00 Koffiedrinken voor alleenstaanden, Kok en de Walvis 
 

 

 
Ingevlogen: Rein en Caroline Kielstra, Hoofdstraat 17, afkomstig uit 

Amsterdam 
  
 Renée Smit, Hoofdstraat 20b, afkomstig uit Groningen 
 
Verhuisd: Mevr. Corrie Feenstra de Vries van Midsbuorren 26 naar 

Groningen 
  
 Mevr. Fre Hoekstra van Rounwei 17 naar Leeuwarden  
 
 
Overleden: Oud inwoner; Anne van der Veen- de Vries 
 
 
 
Van de redactie. 
In de maand oktober gaan er weer allerlei activiteiten van start. Voor het volgende nummer 
van de Kommune kunt u weer verhalen insturen, bijvoorbeeld korte verslagjes van 
activiteiten.  
De afgelopen maand zaten de Wartensters niet stil. Op FB zijn er regelmatig berichtjes van 
de stekjesruilkast; konden we lezen dat Iris van der Veen en Anja de Jong in hart van 
Nederland op de televisie hun zorgen uitspraken over de beschikbaarheid van woningen 
voor jongeren uit Warten, lazen we dat er rivierkreeften zwemmen in onze wateren. 
Ook in dit nummer kunt u weer verslagjes lezen van activiteiten die geweest zijn. Dank voor 
de inbreng. 
 
 
 

 

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 dorpsgenoten 
 
Na 41 jaar met veel plezier in Warten te hebben gewoond, ga ik binnenkort verhuizen  naar 
Groningen.   
Voor alle bekenden van mij een hartelijke groet van 
 
Mevr. Corrie Feenstra de Vries. 
 

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

 
We willen ieder in Warten bedanken voor de vele kaarten die we mochten ontvangen na het 
overlijden van onze Mem: Anne v.d. Veen.  
Het heeft ons goed gedaan.  
 
Uit naam van: Titie v.d. Veen.  
 

 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Vanuit Groningen via Drenthe mijn plek gevonden in Warten. Vanuit mijn appartement op de 
bovenste verdieping van het voormalig ‘Wapen van Warten’ heb ik ruim zicht over Warten en 
de vele boten die de brug passeren, waar ik door menig dorpsgenoot ‘wolkom’ geheten ben 
en zo voelt het ook. Wellicht komen we elkaar tegen de komende periode. Ik verheug me er 
op… 
Groet Renée Smit, Hoofdstraat 20b 

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

De Knutselclub nodigt alle kinderen uit groep 3 t/m 8 uit om te komen knutselen. 
  
Het knutselseizoen staat weer voor de deur. Na de herfstvakantie begint de knutselclub op 
29 oktober 2021 weer met knutselen op vrijdagavond. Zoals gebruikelijk is het ook dit jaar 
van 19.00 tot 20.00 uur in het Roekeltsje. De kosten bedragen €12,50 per kind voor het hele 
knutselseizoen!  

KOM KNUTSELEN!! 
 
Zit je op de basisschool in groep 3 t/m 8, of woon je in Warten en wil jij ook graag mee 
knutselen? Geef je dan nu op. 
We verwachten van de ouders dat zij 1 of 2 keer in het seizoen gezellig komen helpen. 
Hiervoor maken we een planning zodra we weten wie zich hebben opgegeven. 
 
Groetjes van Corrie, Wietske, Hillie, Alina, Ingrid en Janine. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgavestrook samen met €12,50 vóór 1 oktober inleveren bij Ingrid op  
De Mieden 46 of bij Corrie op Hoofdstraat 81. 
 
Voornaam: 
Achternaam: 
Leeftijd: 
Groep: 
E-mail:  
06-nummer (i.v.m. groepsapp waardoor we makkelijk kunnen communiceren dit 
knutselseizoen):  

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 

Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

 Zondag 

  
  

3 okt 
10 okt 
17 okt 
24 okt 
31 okt 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

 
 

Warstiens 

Warten  
Warten 

Warten 

 

ds. A .Buizer, organist Tjibbe Reitsma 

ds. W. Tinga, organist Jelle Visser 
ds.  De Jong, in de Ger. Kerk 

ds. A. Buizer, organist Jan van der Wal  
GEEN DIENST 

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

Kerkdiensten zullen gehouden worden met inachtneming van de regels van het RIVM.                   

U bent van harte welkom!  Ook voor een kopje koffie/ thee na de dienst. 

 

Zondag         3 okt       9:30    Warten      Ds. J. Mol             Nijega 
Zondag       10 okt       9:30    Warten      Dhr. L. v.d. Veen  Aldeboarn 
Zondag       17 okt       9:30    Warten      Dhr. de Jongh      Rhoon Gez. Dienst 
                                                                                             met herv. Gemeente 
Zondag       24 okt       9:30    Warten      Ds. J. v.d. Veen   Heerenveen 
Zondag       31 okt       9:30    Warten      Carlijn Niesink      Wurdum      

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-
WARTEN 

 

De RK Kerk gaat weer open voor maximaal 25 personen per viering. 

 

Dinsdag       5 okt       19:00   Martinuskerk  B. v.d. Wal                             Euch. 

Woensdag   6 okt       13:30   Martinuskerk   Wg                                        Rozenkrans 

Zondag       10 okt        9:30   Martinuskerk   B. v.d. Wal/ P. Vermaat        Euch. 

Woensdag  13 okt      13:30   Martinuskerk   Wg                                        Rozenkrans 

Dinsdag      19 okt      19:00   Martinuskerk   B. v.d. Wal                            Euch. 

Woensdag  20 okt      13:30   Martinuskerk   Wg                                        Rozenkrans 

Zondag       24 okt        9:30   Martinuskerk   B.v.d. Wal                             Euch. 

Woensdag  27 okt       13:30 Martinuskerk    Wg                                        Rozenkrans                    
      

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

   

Kerkdiensten 
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Op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2022 

         Auteur: Henk Roede 
Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra 

 
“Ekstra help op de earste help” 

 
Yn Medysk Sintrum Warten is gjin tiid foar Corona; dokter Hogebaum giet yn koarten 
mei pensjoen en der moat in nije dokter ynwurke wurde; dokter Joop Kleiduif… maar 

hjitte hij net oars… ? In protte tiid om dêr oer nei te tinken is der net, want yn de wachtromte 
druppelje de eerste pasjinten fan de dei al binnen. Gelokkich binne haadsuster Joke en 
ferpleechster Annie der om alles yn goeie banen te lieden want die iene pasjint hat in noch 
earnsticher kwaal dan de oar. Is de nije dokter bekwaam genôch foar alle bysûndere 
klachten dy’t oplost wurde moatte? 
 

In Medisch Centrum Warten is geen tijd voor Corona; dokter Hogebaum gaat 
binnenkort met pensioen en er moet een nieuwe dokter ingewerkt worden; dokter 

Joop Kleiduif… maar heette hij niet anders…? Veel tijd om er over na te denken is er niet, 
want in de wachtkamer druppelen de eerste patiënten al binnen. Gelukkig zijn hoofdzuster 
Joke en verpleegster Annie er om alles in goede banen te leiden want de kwaal van de ene 
patiënt is nog ernstiger dan de kwaal van de ander. Is de nieuwe dokter bekwaam genoeg 
om alle bijzondere gevallen op te lossen?  
 
De rollen in deze klucht worden vertolkt door: Catharinus v Balen, Hinke Boersma, Jackolien 
Jelsma, Hillie Boersma, Frank Jan Boekema, Sije Postma, Pieter Postma, Nynke Krottje en 
Ytsje Hooisma. 
 
De regie is in handen van Wieke Veenstra, Ynstekster is Grietje van der Velde, licht en 
geluid wordt verzorgd door Meine Bijlsma en Pieter Postma, Truus Spijkstra en Elly van den 
Berg verzorgen haar en make up.  
 
Locatie :  de Bidler te Wergea 
Aanvang : 20:00 uur 
Entree : niet leden  € 12,50 
  leden  vrij entree 
 
Op beide avonden zijn er tijdens de verloting weer mooie prijzen te winnen. Op 
zaterdagavond is er aansluitend aan het toneelstuk live muziek om deze leuke avond uit 
helemaal compleet te maken. 
 
Graag tot ziens in de Bidler! 
 
Doorgang van het toneelstuk kan alleen plaatsvinden als de Coronamaatregelen dit toelaten. 
Indien het toneelstuk niet door kan gaan, wordt u daar tijdig over geïnformeerd.  

Toanielselskip Warten presenteert:  
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Resultaten vragenlijst ‘Wonen in de dorpen’  (Terugkoppeling door gemeente) 
 
Van 1 februari tot 1 maart 2021 konden huishoudens in de dorpen online de vragenlijst 
‘Wonen in de dorpen’ invullen. Dit gold ook voor in- of uitwonende jongvolwassene en 
personen/huishoudens die graag in een dorp binnen de gemeente Leeuwarden willen 
wonen, maar nu elders verblijven. In totaal werden 1946 vragenlijsten ingevuld, waarvan 
1889 uit de dorpen en 57 uit de stad Leeuwarden of elders. Het aantal huishoudens in alle 
dorpen van de gemeente Leeuwarden is 12.884, waarvan 10.155 huishoudens zijn 
benaderd. De respons op de vragenlijst is circa 18,6%, een resultaat waar de gemeente 
Leeuwarden zeer tevreden over is.  
 
Woonbehoefte in de dorpen  
Van de 1889 ingevulde vragenlijsten uit de dorpen hebben 450 personen/huishoudens 
aangegeven te willen verhuizen. Van de 82 personen tussen 19 en 29 jaar zijn 44 nog 
inwonend bij ouders en op zoek naar een zelfstandige woning. Een derde deel zoekt een 
huurwoning, maar bijna 80% daarvan verwacht niet binnen een jaar een huurwoning te 
kunnen vinden vanwege te weinig aanbod. In de leeftijd 60 jaar en ouder zijn er 162 
personen/huishoudens met verhuisplannen. De reden hiervoor is dat ze ouder worden en 
graag kleiner willen wonen. Deze woningzoekenden zoeken met name een 
levensloopgeschikte woning of een appartement. Zo’n 50 procent stelt dat de betreffende 
woning niet in het dorp beschikbaar is.  
 
Representatief  
De ingevulde vragenlijsten vormen een goede afspiegeling van de dorpsgemeenschap. 
Gekeken naar de percentages bewoners van huur- en koopwoningen, ligt de respons van de 
huurwoningen (13%) iets lager dan de verhouding huur- en koopwoningen in de dorpen 
(22%). Ook is gekeken of de leeftijden van de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld 
overeenkomt met de gemiddelde leeftijdsopbouw in de dorpen. Onder de 29 en boven de 80 
jaar ligt de respons iets onder het gemiddelde en in de leeftijd tussen 60 en 80 ligt de 
respons iets hoger dan het gemiddelde. Over het totaal genomen wijken de percentages niet 
erg af en geven de resultaten een representatief beeld van de woonbehoefte in de dorpen.  
 
Informatief  
We gebruiken de resultaten om de woonwensen en -behoeften in de dorpen beter in beeld te 
brengen. Daarnaast doen we onderzoek naar de demografische ontwikkelingen in de 
dorpen, zoals bevolkingsopbouw en typen huishoudens. Verder brengen we de bestaande 
woningsoorten in de dorpen in beeld. Uit deze verschillende gegevens verkrijgen we 
informatie over het verschil tussen het bestaande woningaanbod en het gewenste 
woningaanbod. Deze informatie is van belang om te kunnen sturen op het toevoegen van 
typen woningen die een goede kwalitatieve aanvulling vormen voor het dorp. Ook gaat het 
beleid in op het aantal woningen dat past bij de ontwikkeling, het karakter en schaal van het 
dorp. Dit alles om ervoor te zorgen dat het dorp toekomstbestendig is en vitaal blijft. 
 
In de vragenlijst is een aantal open vragen gesteld over onder andere de woon- en 
leefsituatie in de dorpen. Deze informatie kunnen we ook gebruiken voor de gemeentelijke 
Omgevingsvisie. Ook zijn de resultaten per dorp gedeeld met de betreffende dorpsbelangen. 
Zij kunnen de uitkomsten gebruiken voor bijvoorbeeld een dorpsvisie of vraagstukken in het 
dorp.  
 
Beleid  
Met de dorpen die actief hebben deelgenomen zijn de afgelopen maanden gesprekken 
geweest over de uitkomsten. Tijdens die gesprekken is ook breder gesproken over welke 
mogelijkheden zij zien in hun dorp om te kunnen bijdragen aan de woonwensen van hun 
dorpsbewoners. Een aantal dorpen heeft aangegeven recent informatie te hebben 

Dorpsbelangen Warten 



 

Kommune – Oktober 2021 13 

opgehaald of in een eigen traject zitten. Ook de informatie uit deze dorpen neemt de 
gemeente mee in het woonbeleid. De komende periode gaat de gemeente de informatie 
verwerken tot een concept beleidskader. De verwachting is dat het concept beleidskader in 
september gereed is. Dan worden alle dorpsbelangenorganisaties in de gemeente en andere 
stakeholders zoals woningcorporaties uitgenodigd om hierover mee te praten. 
 
Resultaten vragenlijst Wonen in Warten, Wergea en Wirdum 
In totaal 362 ingevulde vragenlijsten.  
 
Wat opvalt is dat 12,2% en 8,3% uit de leeftijd 18-24 en 25-29 hebben gereageerd. Voor alle 
dorpen gezamenlijk is dat percentage is dat respectievelijk 4,4% en 4,5%. Bij de leeftijd 60-
70 en 70-80 jaar is er in verhouding juist minder respons (18,5 tov 24,2 en 8 tov 16,4).  
 
9,4% is nog inwonend bij ouders/verzorgers tov 3,4% in alle dorpen. 
 
Wat betekent dit voor Warten? 
➢ Met name Wergea en Warten in verhouding grotere vraag naar 

huurwoningen/starterswoningen ivm kinderen die het huis uit willen. Voor beide dorpen 

oplossing zoeken. Betaalbare nieuwbouw is bijna onmogelijk. Zorgen voor doorstroming 

zodat betaalbare woningen en huurwoningen beschikbaar komen. 

➢ Gesprek met Elkien over problematiek huurwoningen. Wellicht ook kansen voor verkoop 

van bezit of een dorpscoöperatie. Gaat uiteindelijk om een handje vol mensen waar het 

probleem ligt.  

➢ Zorgen voor doorstroming, goede segmenten toevoegen, passend bij omvang en 

karakter van het dorp. 

Woningmarktbehoefte in Warten 
Momenteel zijn we (de gemeente) in gesprek met een ontwikkelaar om te onderzoeken of 
het mogelijk is om aan de noordwestzijde van Warten een woningbouwplan te ontwikkelen. 
Vanuit de gemeente vinden we het belangrijk dat er een goede toevoeging komt op het 
bestaande woningaanbod. De toevoeging moet gericht zijn op de mogelijkheid om 
doorstroming in het dorp tot stand te brengen. Het dorp biedt voldoende kleinere betaalbare 
koopwoningen. Door komende jaren circa 12 tot 20 woningen gefaseerd toe te voegen, 
hopen we de betaalbare koopwoningen en vervolgens huurwoningen op de markt te kunnen 
brengen.  
 
Daarnaast zien we (de gemeente) in Warten ruimte voor herbestemming van bestaande 
panden. Wanneer sprake is van herbestemming zien we bij voorkeur een combinatie met 
een bedrijfsmatige, culturele, maatschappelijke of horecafunctie. Hiermee wordt bijgedragen 
aan de vitaliteit van het dorp. Voor meer informatie belt u met de perstelefoon van de 
gemeente Leeuwarden, 058-233 4002.  
 
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. 
   
Het bestuur komt op iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar voor een vergadering. 
Zijn er vragen/opmerkingen of suggesties, geef het aan ons door via dbwarten@gmail.com.    
 
Bestuursleden: Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24,  

ludwina.castelein@gmail.com, tel: 06-23197167  
• Penningmeester; Lieuwe Kuppens, Hoofdstraat 73  
lieuwe.kuppens@gmail.com, tel: 06-36188912  
• Secretariaat; Martine Groenendal, Midsbuorren 4,  
dbwarten@gmail.com, tel: 06-42625540  
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, tel: 06-27056662 
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1, tel: 06-51368886 
• Lid; Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, tel: 06-45806173 
• Lid; Jana Andonovski, Hoofdstraat 46, tel: 06-55908017 

mailto:dbwarten@gmail.com
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Woensdagavond (ONEVEN WEKEN) vaste kaart avond (klaverjassen) 

Per 13 oktober 2021 openen wij het kaartseizoen in ByBoellies. U kunt zich hiervoor 
opgeven via: info@byboellies.nl of gooi een briefje door de brievenbus met naam en 

telefoonnummer. Iedereen kan zich vrijblijvend opgeven, van jong tot ouder. 
 

VRIJDAGAVOND ONEVEN WEKEN i.p.v.: Donderdagavond vaste dart avond 
Per 1 oktober 2021 willen we onze zaal beschikbaar stellen voor fanatieke darters. Team(‘s) 
moeten nog worden gevormd. Daarom geldt ook hiervoor; geef je op via info@byboellies.nl 

of gooi een briefje bij ons door de bus met naam en telefoonnummer voor opgave. 
Let op, bovenstaande activiteiten kunnen alleen doorgaan bij voldoende deelname 

 
De autopuzzeltocht is terug! 

Op 6 november 2021 organiseert ByBoellies de autopuzzeltocht. Geef je team / auto op voor 
deze leuke tocht. We verzamelen om 17.30 uur ByBoellies en naderhand, mits de corona 

regels dat eindelijk toelaten, is er live muziek.  
Groetjes, Team ByBoellies, 058-2552898, Hoofdstraat 45, Warten 

   

Op een prachtig versierde baan getooid met grote en kleine vlaggen opent Meindert Kingma 
op 21 augustus het Jeu de Boules Toernooi en vermeldt daarbij dat dit het eerste 
gesponsorde  toernooi is. Frankjan Boekema heeft een Wisselbeker en prijzen beschikbaar 
gesteld.  
 

Om 13.00 uur gingen we los. Er zaten 18 lootjes in een emmertje daar trok een ieder een 
nummer uit, dit nummer had je de gehele middag. Wij spelen op 3 banen 2 tegen 2. Ieder 
speelt individueel voor zijn punten. Na iedere partij kreeg je een andere maat, dit gaat 
volgens het wedstrijdschema. Er zijn 18 Boulers aanwezig. Er werd naar hartenlust 
gestreden. Om 15.00 uur werd er even een pauze ingelast kwam de koelbox met heerlijk 
koud drinken te voorschijn en werden we getrakteerd door onze Bakker Boekema op een 
heerlijke oranjekoek met slagroom. Er was ook een verloting: de nummers gingen weer in 
het emmertje en daar trok Meindert een nummer 17 uit. Kapsalon “Succes ”had een tegoed 
bon gesponsord, de gelukkige winnaar was Betty Hiemstra. Door twee blessures werd het 
voor de wedstrijdleider Franke Terpstra een hele toer om alles ordentelijk te laten verlopen. 
Om 17.00 waren we nog volop bezig en dat vergde veel van ons uithoudingsvermogen. 
Frankjan Boekema kwam zelf de prijzen uitreiken. Dat werd zeer op prijs gesteld. De derde 
prijs werd gewonnen door Wietske Kingma. Zij kreeg een stander met nr 3 erop. De tweede 
prijs was voor Wiebe Boersma met nr 2 en heel verrassend was de winnaar van deze 
middag, door heel goed spelen van Geke van Werkhoven stander met nr 1 plus de grote 
Wisselbeker. Alle prijs winnaars werden gefeliciteerd.  We kunnen terug zien op een heel 
goed toernooi. Het zou fijn zijn als er nog meer Wartensters komen boulen. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugde, het is heel sfeervol en gezellig. (Dinsdagsmiddags om 14.00 uur en 
donderdagavond om 19.00 uur kunnen jullie op de Baan terecht.) Alles hebben we met 
elkaar weer opgeruimd en  we waren snel klaar. Bedankt Rein, Chiel, Anneke, Meindert en 
Franke voor het goed verzorgde toernooi.  
 
Greetje Koopmans-Langhout. 

Wijziging activiteiten 

Bakker Boekema Jeu de Boulestournooi 

mailto:info@byboellies.nl
mailto:info@byboellies.nl
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Na een jaar te hebben overgeslagen in verband met alle Coronabeperkingen kon op 
zaterdag 11 september eindelijk het Wartenster kampioenschap jeu de boules plaatsvinden. 
Zestien deelnemers aangevuld met enkele supporters meldden zich ’s ochtends in de tent op 
de hoek van de Meagere Weide en de Bleek. Sommigen hadden de jeu de boules ballen 
voor het eerst sinds maanden onder het stof vandaan gehaald, anderen waren alweer een 
tijdje ingegooid door de wekelijkse oefenpotjes en het Boekematoernooi.  
Het was prima speelweer: een temperatuur van ongeveer 20o C en ondanks de bewolking 
bleef het de hele dag vrijwel droog, terwijl op andere plekken in de provincie de regen met 
bakken uit de hemel kwam. De weergoden waren ons dus gunstig gezind! 
Tijdens de ontvangst met koffie kreeg iedereen door Bakkerij Boekema gesponsorde 
oranjekoek die speciaal voor de gelegenheid was versierd met de tekst “WK”. Er zat zoveel 
slagroom op, dat het hier en daar ook nog eens op de koffie verdween. 
Alle deelnemers werden door middel van loting verdeeld in teams van 2 personen die 
speelden in 2 poules. Jeu de boules blijft een ingewikkeld spelletje: de ene pot win je met 
overmacht, terwijl je de volgende nipt kunt verliezen. Zo hielden de teams elkaar aardig in 
evenwicht tot aan de lunch waar de heerlijke tomaten- en groentesoepen van Franke 
Terpstra werd geserveerd.   
Na de pauze werden de poulewedstrijden verder afgemaakt en werd duidelijk dat Geke van 
Werkhoven en Wikje Mud het in de finale zouden moeten opnemen tegen Linda van der 
Eijck en Rein Feenstra. Rein en Linda liepen eerst een eind uit, maar Geke en Wikje hielden 
het hoofd koel waardoor zij er uiteindelijk met de winst vandoor gingen. Hun namen zullen 
binnenkort worden toegevoegd aan de paal die bij de baan staat. 
Tijdens de prijsuitreiking kon iedereen ook nog genieten van de erg lekkere gehaktballetjes 
met satésaus die waren aangeboden door ByBoellies. Al met al dus zoals vanouds een heel 
spannend, gezellig en smakelijk toernooi, met dank aan de sponsors! 
 

Jeu de Boulestournooi 
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Groot nieuws 4 kilometer verderop! Café ‘s Lands Welvaren is met ingang van vrijdag 17 
september Grand Café JAN! In Wergea is de afgelopen weken hard gewerkt. Een nieuwe 
keuken, nieuw interieur, nieuw personeel. JAN! was er druk mee. En onze dorpsgenoot 
Geert-Jan Vaartjes ook. Hij is mede-eigenaar van het Grand Café.   
 
Na 7 jaar buitenland, terug naar de roots 
Geert-Jan verhuisde deze zomer samen met zijn vrouw Anne Gré en zoontjes Sep en Maas 
terug naar Nederland. Zeven jaar hebben ze voor het werk van Geert-Jan op Mauritius en in 
Vietnam gewoond. Op dit moment wonen ze tijdelijk bij de Epema’s aan De Greiden want 
hun huis aan de Oer de Barten is nog verhuurd. Plannen voor de komende tijd zijn er 
genoeg. Zo werkt Anne Gré inmiddels fulltime op een school in Techum, de jongens gaan 
naar de talenschool in Leeuwarden en Geert-Jan is bezig met zijn tweede horecazaak in 
Wergea. Oan Tafel opende 1,5 jaar geleden en nu is het tijd voor Grand Café JAN! in het 
pand ernaast. 
 
Welkom voor iedereen! 
Geert Jan: “Grand Café JAN! is een unieke plek. Een plek die met z’n tijd mee gaat. Ben je 
eenmaal binnen, dan kom je in een verrassend interieur terecht: chique, comfortabel en 
kleurrijk. Maar toch laagdrempelig en met een uitstekende sfeer. JAN! is er voor iedereen. 
Wel doen we alles nét even anders. Hoe? Daar kom je vanzelf achter als je bij ons 
langskomt!” 
 
Het menu 
De menukaart van JAN! is werelds. JAN! heeft een enorme passie voor eten en is een 
tikkeltje eigenzinnig. Daarom zijn de gerechten niet standaard. Proeven, experimenteren en 
combineren, net zolang totdat ze de perfecte gerechten hebben gevonden. Dat is al een 
tijdje de bijna dagelijkse bezigheid van Geert-Jan, samen met de nieuwe chef van JAN! 
Wergeaster Wimer Kamsma. Verrassende huisgemaakte gerechten van eigen bodem, 
gecombineerd met invloeden van ver daarbuiten zijn het resultaat. 
Geert-Jan: “Daarbij drink je bijvoorbeeld een met zorg uitgezochte wijn, een fris frisje of een 
heerlijk (speciaal)biertje uit blik. Geen tijd om uitgebreid te eten? Dan hebben we uiteraard 
een uitgebreide borrelplank met verrassende cocktail of een gezellig biertje. Kom je voor een 
heerlijke koffiedate met lekkers? Ook dat kan bij JAN!” 
 
Meer informatie 
Vanaf nu zijn jullie welkom bij JAN! Nieuwsgierig naar de kaart of op zoek naar meer 
informatie? Kijk op www.grandcafejan.nl, Facebook of Instagram.  
 
Openingstijden 
Zolang de huidige coronamaatregelen gelden, is Grand Café JAN! geopend op: 
Maandag van 11.00 tot 23.00 uur 
Donderdag van 11.00 tot 23.00 uur 
Vrijdag  van 11.00 tot 00.00 uur 
Zaterdag van  11.00 tot 00.00 uur 
Zondag van 11.00 tot 23.00 uur 
 
We hopen je snel te zien! 
Groet, de JANNEN  

Wij zijn Grand Café Jan!  

http://www.grandcafejan.nl/
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Sûnt de racerij op Zantvoort fielt it krekt as is alles wat nofliker en losser as de foargeande 
moannen wurden. Doe’t ik mei freonen it terrein fan paviljoen MeM by Bûtenpost oprûn foar 
in noflik jûntsje BoekfeestBoek mei ferhalen en muzyk, hie ik der dan ek wakker sin oan. Nei 
oardel jier op de pôle gewoan wer ris gesellich fuort. Krektlyk as by in protte oaren wie by my 
de rek der eins wol wat út!  
We wiene noch mar krekt arrivearre, doe’t ik op it skouder tikke waard. Ik seach om en … 
och hearken, de wrâld is mar lyts hear!. In âld Wartenster. We rekken oan de praat. En doe 
kaam even letter de fraach as ík ek in ferhaal mei as tema ‘Los’ ynstjoerd hie? Nee, dizze 
kear net. Ik soe freegje as hý wat ynstjoerd hie mar we hiene fuort al wer hiel oare saken by 
de kop. Oant de skriuwers fan de ynstjoerde ferhalen opneamd waarden. Ferheard seach ik 
om, do ek??  Wat leuk!!  
It waard wer in noflike jûn, mei fleurige, mar ek oangripende ferhalen fan gasten en 
priiswinners. En wist? Anno fan Weima & v.d. Werff kin net allinne sjonge! Ik ha my beskuord 
om syn ferhaal!  
Us âld Wartenster fûl net yn de prizen mar ik wol jimme syn ynstjoering net ûnthâlde. 
 
Nijlon 
It wie yn 1960 dat der in grut frachtskip fan 500 ton fêst siet op in sânkop. It wie de grutte 
sânkop by de polder fan Jelle en Rintsje de Wal oan de Greft. It skip dat der op fêstrûn wie, 
wie wol 10 sm omheech kaam. Der wie gjin beweging yn te krijen. Se hiene de provinsje 
belle om it wetterpeil te ferheegjen om dan wer te besykjen it skip los te loeken. Mar it hie 
gjin bliksem holpen. Ferskillende skippen en sleepboaten wiene der oer te set west mei 
touwen en stieltried as in pols sa dik. Se knapten allegearre. It skip siet sa fêst as in hûs! 
Op in gegeven momint kaam der in sleepboat út Rotterdam. Se seagen dat de kapitein in 
oranje tou op it frachtskip fêstsette en 70 mtr. tou, sa dik as in tomme (2,5 mm Ø), fiere liet. 
Doe’t de sleper in ein fuortfearn wie en it oranje tou straks stie, begûn de sleepboat 
foarsichtich te lûken … en te lûken. De motor stie te stampen yn it rom. Op it lêst wie de 
sleepboat al op de Krúswetters. Mar it frachtskip lei wêr’t er lei – mei de kop omheech, 
boppe-op de sânkop. En it dikke oranje tou dat as in snaar spand stie, knapte net iens! Mar 
doe ynienen kaam der kreunend beweging yn it skip. Troch de rek yn it tou lykwols krige it 
frachtskip sa’n gong dat it as fan in katapult lansearre waard en in fraksje letter de sleepboat 
op de Krúswetters foarby brûsde. It frachtskip wie al by de Fônejacht, doe’t de sleper noch 
mar healwei de Marsleat wie. 
Doe’t de sleepboat in healoere letter werom wie op de Krúswetters hat Jelle him foarhûs 
oanroppen. Watfoar tou is dat eins wol net, woe er fan de kapitein witte. No, sei dy, it is 
super sterk en hiel licht! It nijste fan it nijste en it hyt fan nijlon. 
 

Haeije Andringa, it Heechsân 
tekening Auke Andringa† 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Heegstra 

De rek is derút!   
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Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema van dit jaar is ‘Taal fan myn 
hert’, een breed thema waar een scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat 
de organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in heel Fryslân op 
bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we naar verlangen en dat is waar Verhalenavond 
in uitblinkt. 
 

De eerste fanatieke vertellers hebben zich al aangemeld via de site. Zo zijn er verhalen te 
horen in Wetsens, Dokkum, op Ameland, Niawier en in Easterlittens. Een verhaal over ‘De 
taal van Camino de Santiago, de leafde foar de natoer en ook een verhaal in het Brabants. 
De laatste is een verteller van de vertelgroep Ameland Vertel!, dit is een groep die met 
meerdere vertellers deelnemen aan Verhalenavond.  
 

‘Steeds vaker krijgen we aanmeldingen van vertel-groepen die soms zelfs ontstaan zijn 
vanuit eerdere edities van Verhalenavond. Maar ook van dorpen die meedoen met een route 
door het dorp met verschillende vertellers op diverse plaatsen. Naast het feit dat het 
geweldig is dat dit soort initiatieven ontstaan is het ook voor het publiek erg leuk om een dorp 
op een nieuwe manier te leren kennen. Je gaat met hele andere ogen kijken naar een dorp 
en ook krijg je op een nieuwe manier contact met dorpsbewoners. Verhalenavond is dan ook 
zoveel meer dan alleen het vertellen van een verhaal of er naar luisteren’ aldus een trotse 
Janneke de Haan die artistiek leider is van het project.  
 

In de aanloop naar Verhalenavond worden, verspreid door Fryslân, een vijftal 
inspiratiesessies voor vertellers georganiseerd waarop vertellers aan hun verhaal kunnen 
werken en tips krijgen van Jos Thie over hoe je een verhaal vertelt. 
 

Pier21 produceert, in samenwerking met Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân, de nieuwe 
editie van Verhalenavond op 26 november 2021. ‘We zijn ontzettend blij met deze 
samenwerking temeer in het kader van het thema van dit jaar. We hopen dat er deze editie 
extra veel andere talen te horen zullen zijn tijdens Verhalenavond. Dus naast Nederlands, 
Fries, Bildts misschien ook wel Afghaans, Turks en Chinees, om maar een paar voorbeelden 
te noemen’ zo zegt David Lelieveld Creatief producent van Pier21. 
 

Vertellers kunnen zich aanmelden tot 23 oktober via verhalenavond.nl waar de verhalen 
terug te vinden zijn op een kaart. Zo kunnen bezoekers die op 26 november naar 
Verhalenavond toe willen makkelijk een route uitstippelen.  

 
 

Verhalenavond 2021 komt eraan!  

http://verhalenavond.nl/
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Voor de meivakantie hebben alle kinderen een zakje met zonnebloemzaad gekregen. Het 
mooie weer liet lang op zich wachten. Het was een nat en koud voorjaar. Gelukkig zijn er 
toch een aantal zonnebloemen opgekomen. Eind augustus zijn we langs geweest om de 
zonnebloemen op te meten en we hadden maar liefst 3 winnaars.  
 
1. Sanne en Amerins Sietsma 2.20m 
2. Tygo Elzinga 1.90m 
3. Wander Zijlstra 1.80m 
 
En de prijs voor de meest bijzondere zonnebloem is voor Femke Koning. Haar zonnebloem 
had wel 32 bloemen!!  
 
Nogmaals gefeliciteerd.  
Doen jullie volgend jaar weer mee? 
 
Tini, Hilda, Tefka, Riemke, Tieneke, Berber, Froukje en Jessica  
 

Doarp yn ’t grien:  Zonnebloemactie 
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Clubs en verenigingen in Friesland vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze 
zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden 
sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Vanaf 6 september start 
het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport daarom weer. Een initiatief dat clubs en 
verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van 
doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. De Rabobanken in 
Friesland stellen hun kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen 
te helpen verwezenlijken.  
 
Campagne voeren 
Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en 
verenigingen uit Friesland die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. 
Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren app stemmen op 
initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk daarbij aan het opzetten van 
trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel 
in de kantine of een (voor)leesclub voor senioren. 
 
Versterken van het club- en verenigingsleven  
Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie maar hebben het 
door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen evenals de inkomsten. ‘Het 
verenigingsleven leeft als nooit tevoren. Daarom is het mooi dat wij juist nu iets kunnen 
betekenen voor deze clubs met Rabo ClubSupport, vertelt Jelmer Algra, directeur Rabobank 
Leeuwarden-Noordwest Friesland. Wij zijn er trots op al deze verenigingen te kunnen 
ondersteunen in de vorm van kennis, netwerk en financiën. En hopen dat ook de campagne 
in 2021 weer een succes wordt!” 
 
Van vogelwacht tot jeugdcircus  
In 2020 hebben in Friesland 1.386 clubs deelgenomen aan Rabo ClubSupport en is 580.00 
euro verdeeld onder deze verenigingen en stichtingen. Zo kreeg Fûgelwacht Boksum e.o. 
een bedrag van 1.016 euro voor pompen die werken op zonnepanelen zodat weidevogels 
ook tijdens droogte voldoende drinkwater hebben. En werd Jeugdcircus Saranti verrast met 
een bijdrage van 480 euro voor het ontwikkelen van de circusvoorstelling ‘CircusKriebels’ 
door kinderen van 6 tot en met 18 jaar. 
 
Inschrijving gestart 
Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te 
schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start een landelijke campagne waaraan sporters 
van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende deelnemen. Verenigingen en 
stichtingen kunnen zich vanaf 6 tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor 
Rabobank leden start op 4 oktober en rond half november worden alle clubs bekendgemaakt 
die mogen rekenen op ondersteuning van de bank. 
 
Clubs die geen uitnodiging hebben ontvangen maar die wel willen deelnemen, kunnen een 
mail sturen naar communicatie.frl@rabobank.nl.  
Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op www.rabo-clubsupport.nl. 
  

Rabobanken in Friesland zetten zich in voor het versterken van clubs en 
verenigingen  

 

mailto:communicatie.frl@rabobank.nl
http://www.rabo-clubsupport.nl/
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Der binne hiel wat ferhalen oer Sytze’ Maaike skreaun.10 Jier lyn haw ik dizze ferhalen oer it 
libben fan dit echtpaar, sa’t we dy út ferhalen en oerlevering kinne, sammele en oanfolle mei 
foto’s yn in boekwurkje fêstlein.  
Sytze’ Maaike wiene yn harren tiid al in begryp yn de Alde Feanen en fier dêrbûten. 
Ek yn ús tiid is der noch altyd belangstelling foar dit echtpear, want sa no en dan is der noch 
in oanfraach foar in boekje –  yn it Frysk mar ek wol yn it Nederlânsk. 
Spitigernôch moat Museum Warten dan nee ferkeapje. De Fryske is al jierren útferkocht en 
de Nederlânske útjefte ek al even.  
 
Dêrom hat it bestjoer fan Museum Warten it beslút naam om in 2e druk útkomme te litten. 
De boekjes binne wer te bestellen fia de webshop fan Museum Warten, fia 
info@museumwarten.nl of op tel.nr. 058 255 2546. 
Wylst ik dit skriuw, binne de earsten al wer op bestelling ferkocht ☺ 
 

 
 
 
 
 
Sytze’  en Maaike … een fluistering zweeft over het water 
 
Er zijn heel wat verhalen over Sytze’ en Maaike geschreven. 10 Jaar geleden heb ik deze 
verhalen over het leven van dit echtpaar, zoals wij ze kennen uit de verhalen en 
overlevering, verzameld en aangevuld met foto’s in een boekwerkje vastgelegd. 
Sytze’ en Maaike waren in hun tijd al een begrip in de Oude Venen en ver daarbuiten. 
Ook in onze tijd is er nog altijd belangstelling voor dit echtpaar, want zo nu en dan is er nog 
een aanvraag voor een boekje – in het Fries maar ook wel in het Nederlands. 
Helaas moet Museum Warten dan nee verkopen. De Friese is al jaren uitverkocht en de 
Nederlandse uitgave ook al een poosje. 
 
Daarom heeft Museum Warten het besluit genomen om een 2e druk uit te laten komen.           
De boekjes zijn te bestellen via de webshop van Museum Warten, via 
info@museumwarten.nl of op tel.nr. 058 255 2546. 
 
Terwijl ik dit schrijf, zijn de eersten al weer op bestelling verkocht ☺ 
 
Anne Heegstra 

Sytze’ Maaike… in reauntsjen sweeft oer it wetter 

Sytze’ Maaike om 1920 hinne 
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Wrafke: Myn earste tsjûchskriften! 

Ik bin mei Frou al in pear jier dwaande mei jachttraining. Net dat ik ea mei op jacht gean, 
hear. Ik haw ommers al ris op ‘e wraf west oer it feit dat ik net iens achter in haske oan mei! 
Meastentiids traine wy mei dummy’s en hiel soms mei dea wyld. Dat fyn ik dan wol hiel 
spannend en krekt echt. Mar Baas en Frou binne net sa fan de jacht en dat is foar my dan 
wer spitich. Dy training hat in hiel skoft stillein yn dy tiid dat minsken mei frutselkapkes foar 
harren snuffert omspaanden, mar tsjintwurdich meie wy lokkigernôch wer los! Troch dyselde 
alteraasje bin ik ek wat letter mei myn diploma’s, hawar… Dat stekt nammers nau. Do soest 
blaffe, at dy dummy of it wyld mar binnen brocht wurdt, dan is it altiten goed. Mar sa is it dus 
krekt net! Ik moat streekrjocht de ynstruksjes fan Frou en har fluit opfolgje en net fan dat 
paad ôfwike; en ik mei mysels net iens útskodzje at ik troch wetter west bin. Earst it spul 
sittendewei ôfjaan! Wat dat oanbelanget hawwe wy beide in protte leare moatten…  
Dizze simmer kaam dan de dei fan it earste proefstik. It is noch tsjuster at Baas my útlit, 
sadat Frou yn alle rest harsels en ús spul fan dy dei ree meitsje kin. Ier en betiid sette wy mei 
de auto ôf. Faaks moatte wy dan in hiel skoft ride, sadat ik my noch efkes deljaan kin. At wy 
teplak binne wurd ik earst troch in bistedokter neisjoen. Frou is dan wakker ynnommen at sy 
komplimintsjes kriget dat ik sa noflik bin. Fansels, der is thús wat mei my ompield. Baas kin 
mei my ek alles dwaan, ik haw sels wol model stien foar in selskip! 
Ik wit net wat senuweftigens is, mar ik merk oan Frou dat se harsels net is. It leafst bin ik net 
as earste oan bar, dan kinne Frou en ik efkes de kat út de beam sjen. Wurdt fral sy folle 
rêstiger fan! Bin ik wol as alderearste: dan smoart Frou my hast oan it lyntsje fan de 
spanning! Dy earste kear dat wy tegearre op it aljemint kamen gongen hast alle proefstikken 
geweldich, útsein it ‘markeren’. Dan wurdt de dummy yn ‘e fierte opsmiten en moat ik ‘m yn 
ien loop opfandelje en werom bringe. Ik siet nei Frou te sjen en hie net sjoen wêr’t dat kring 
fallen wie… Dochs krige ik myn earste C-diploma! 
De folgjende kear gie wer alles poerbêst, behalve dat ik by ien fan de proefstikken mei de 
dummy ûnderweis in karmasterstintje tsjin kaam, en ik it net litte koe efkes om ’e hoeke te 
sjen oft dêr ek noch wat lei. Dat mocht net! Sadwaande krige Nijsgjirrich Afke dy deis 
hielendal gjin diploma … 
De tredde kear wie hielendal ien grutte klucht. Der gie fan alles mis. Om barren makken ik en 
Frou flaters neffens de karmasters. De grutste oanfluiting wie in fier apport dat ik geweldich 
by Frou brocht. De karmaster wie sels optein! Oant de help as klikspaan út de boskjes kaam 
om te sizzen dat ik healwei mei de dummy ompankoeke hie. ‘Dan moat ik jim nul punten 
jaan.’ Sels Baas wie dêroer letter feraltenearre. At hy eartiids in minne repetysje wiskunde 
makke hie, krige hy altiten noch in ‘peal’ foar de muoite: ‘Jo jouwe in hûn dochs gjin nul!’ Eins 
kin it my hielendal neat skele, ik haw lykwols in prachtige dei hân. En ik en Frou hawwe in 
protte leard! 
De lêste kear yn Drinte foel alles op syn plak. Frou wynt de karmasters om har lytse finger 
troch te dwaan dat ik en sy dit foar’t earst dogge en dan lizze se alles noch ris wiidweidich út. 
En fansels apportearje ik dêrnei as de bêste en sadwaande, al blaf ik dat sels, haw ik myn B-
diploma dik fertsjinne! Frou is út de skroeven, sa grutsk. Mar foar my is it gewoan wat ik 
ommers it alderleafste doch: troch it bosk strune, oer it fjield strûze en troch it wetter brûze. 
En dêrnei bring ik elts apport by Frou yn ‘e hân. 
Afke fan it Fryske Wetterlân 

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 
Lieuwe Kuppens (penningmeester) | Hoofdstraat 73 | | 06-36188912 | lieuwe.kuppens@gmail.com 

Frouljuskoar Eigenwiis | Geertje Conradi | 06-57591409 | www.frouljuskoareigenwiis.nl 

Jachthaven Wartena | 058-255 1870 | info@jachthavenwartena.nl | www.jachthavenwartena.nl 

Jeugdsoos De Roekeflecht roekeflechtwarten  deroekeflecht.warten 

Korfbalvereniging Mid-Fryslân | Sjieuwke Span | 06-3838 8383 | www.kvmidfryslan.nl  

Memento Mori | secretariaat | 058-2552564 |  mementomoriwarten@gmail.com | www.warten.nl 

Museum Warten | info@museumwarten.nl | 058-255 2546 | www.museumwarten.nl 

Ondernemersvereniging | Lianne Koning (secretariaat) | ovwarten@gmail.com 

Shantykoor De Feanstampers | D. Wartena | 0511-847 280 | www.feanstampers.nl 

Stichting Iepenloftspul Warten | Pieter Rodenburg (secr. | 06-24768954 | www.iepenloftspul.warten.nl 

SV Sparta | fitnessvereniging | 06-3639 6628 | svspartawarten@hotmail.com 

Tennisvereniging Warten | Fokje Bouwmeester (secretariaat) | 06-1307 1505 | tvwarten@gmail.com 

Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com | TSWarten 

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

Wartenactief | Tjitske van Balen | wartenactief.tjitske@outlook.com 

IJsclub De Harmonie | Rigtje Wartena (secretariaat) | ijsclubharmonie@hotmail.com 

IJs- en Zeilvereniging De Kruiswaters | Riemke Jorna | kruiswaters@gmail.com 

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

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

 
  

Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen 

mailto:dbwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:lieuwe.kuppens@gmail.com
mailto:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
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
mailto:m.kingma9@upcmail.nl
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek 

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

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

website: www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.nl 

 

Spreekuur en openingstijden: 

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

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

en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, alleen op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. 

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

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

 

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

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

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

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

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

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

 

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

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

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens) 

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

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

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

Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten 

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

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

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

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

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

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

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

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

Wijkagent: Dhr. 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). 
 

 

  

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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