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

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

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

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

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

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

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

 

COLOFON 
 
Redactie: 
Redactieadres en e-mail adres:  
Lianne Koning, Hoofdstraat 6, 9003 LH Warten 
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254, Annekehoekstra1957@hotmail.com) en 
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij 
 
Bestuur: 
Fenna Bouma, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 53e jaargang, nummer 8 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 17 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: 
28 november 
16 januari 
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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 5  9:30 Breicafé in de Gereformeerde Kerk 
15  9:30 Actie Steenbreek, Doarp Yn it Grien 
19  18:00 Lekker Ite bij de Kok en de Walvis 
24 20:00 Lezing “Vogels van Friesland tot Miami” Us Dorpshûs Wergea 

Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
22  Pubquiz ByBoellies, Warten Actief 
26 18:00 Ophalen oud papier 
28 19:00 Knutselclub, Gereformeerde Kerk 
 

 

Geboren: Pieter, Soan fan Boele en Rienkje, broerke fan Richtsje Alina 
Postma 

 
Ingevlogen: Erik van Wel en Bernetta Harting uit Dordrecht naar de 

Hoofdstraat 41 
 
Verhuisd: P. Hiemstra, van Oosterburen naar Bennemastate, k 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Dorpsagenda 

Roekenijs 
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Beste Wartensters 

Yn augustus bin ik, nei 88 jier Oosterburen, ferhúze nei Bennemastate. 

Fansels is it wenne, mar ik ha dêr in moai plak. 

Myn adres is: Bennemastate, keamer 116 

                      Rijkstraatweg 165  

                      9254 DE  Hurdegaryp 

Wa ris by my sjen wol is fan herte wolkom! Hjirby sis ik alle lidmaatskippen yn Warten op. 

 

Mei freonlike groetnis, 

Pieter Hiemstra 

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

Erik van Wel en Bernetta Harting, met hond Jip. Op 1 september verhuisd vanuit Dordrecht 
naar Warten, Hoofdstraat 41.  
 

           .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Van de redactie: 
En dan is het alweer herfst. De bomen kleuren en laten hun bladeren vallen. De walnoten 
vallen van de bomen aan het Tsjerkepaed. Bij het Earmhûs kunnen we tegen een kleine 
vergoeding weer appels en stoofperen halen.  
Het breicafé is alweer begonnen en voor de jeugd gaat de knutselclub van start. En we 
kunnen weer lekker ite. Dit leest u allemaal in de Kommune van deze maand. En voor de 
lange avonden kun je weer terecht voor een lekker boek in de bibliotheek op maandagavond. 
 

 
In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen die niet goed kunnen meedoen in de samenleving 
doordat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak 
moeite met een computer of een smartphone. Meer dan de helft van de laaggeletterden van 
16 tot 65 jaar heeft Nederlands als moedertaal. Om ervoor te zorgen dat iedereen aan de 
samenleving mee kan doen, is er aanbod in heel Nederland om hiermee aan de slag te 
gaan. Ook in Leeuwarden! 

Woont de persoon die zich hiervoor aan wil melden in Friesland dan kan dat via, 
internet:  www.ikleermeer.nl of door te bellen: 0800 – 023 44 44 (gratis). 

De persoon wordt vervolgens gebeld voor een intakegesprek om te kijken wat het beste bij 
deze persoon past.  

 Ook zijn extra taalvrijwilligers altijd welkom, aanmelden kan via: 
www.lezenenschrijven.nl/aanmelden-als-vrijwilliger 

 

 

 

  

Ingezonden 

Week van lezen en schrijven  

http://www.ikleermeer.nl/
http://www.lezenenschrijven.nl/aanmelden-als-vrijwilliger
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GEZAMENLIJKE KERKDIENSTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

EN DE GEREFORMEERDE KERK 

 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 
Zondag 

 

2 okt 
9 okt 

16 okt 
23 okt 
30 okt 

 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 
9.30 

Warten, Ger. kerk 

Warstiens, Herv. kerk 

Warten, Ger. kerk 

Warten, Herv. kerk 

Warten, Ger. kerk 

ds. A.Buizer  
ds. J.Mol 
ds. D. Deuzeman 

ds. A. Buizer 
ds. P. Boomsma 

Org. Anne de Vries 
Org. Jan v.d. Wal 
Org. Karel Bijlsma 
Org. Jan v.d. Wal 
Org. Anne de Vries 
 

 
 
 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

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

2 okt  
4 okt  

11 okt  
11 okt  
16 okt  
18 okt  
25 okt  
25 okt  
30 okt  

 
 
 

9.30 

13.30 

19.00 

13.30 

9.30 

13.30 

19.00 

13.30 

9.30 

 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

 

B. van der Wal 
lit wg. 
B. van der Wal 
lit wg. 
G. Kamsma 

lit wg. 
B. van der Wal 
lit wg. 
B. van der Wal 

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

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

  

 
  

Kerkdiensten 
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Pubquiz competitie gaat van start! 
Begin dit jaar hebben we een aantal geslaagde Pubquizen georganiseerd. Binnenkort starten 
we met de Pubquiz competitie. Dit betekent dat we meerdere Pubquizen organiseren waar je 
met je team aan kunt meedoen. De uitslagen van de quizzen worden aan het einde van de 
competitie bij elkaar opgeteld. Het beste team wint de beker! Het meedoen aan de 
competitie is niet verplicht, je mag natuurlijk ook één of meerdere keren meedoen. 
Op de volgende datums zijn de Pubquizen: 

- Zaterdag 22 oktober 2022 

- Zaterdag 26 november 2022 

- Zaterdag 14 januari 2023 

- Zaterdag 24 februari 2023 

- Zaterdag 1 april 2023 

- Zaterdag 13 mei 2023 

De Pubquizen worden gehouden in de zaal van ByBoellies. Na afloop is er iedere keer 
livemuziek! 
 
Aankondiging Sinterklaasintocht 
Op zaterdag 19 november 2022 is de intocht van 
Sinterklaas in Warten! Meer informatie hierover volgt 
nog.  
 
Tot slot 
De datums van onze activiteiten staan ook in de 
agenda op warten.nl. Als er vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan kunnen jullie contact 
opnemen via de Facebookpagina van WartenactieF of e-mailadres 
warten-actief@outlook.com.  
 
Met vriendelijke en feestelijke groet, 
WartenactieF 

Met een heerlijke zomer achter de rug, kijken we nu weer naar het najaar. Ook weer een 
gezellige tijd, kaarsjes aan en …. lekker ite! 
In oktober beginnen we weer met “Lekker Ite” en wel op 19 oktober a.s. Het team van De 
Kok & de Walvis staat om 18:00 uur weer voor u klaar. 
  
Wat is “Lekker Ite”? Voor nieuwe inwoners van Warten e.o. nog even een uitleg. 
Elke derde woensdag van de maand (voor de juiste data zie Dorpsagenda), organiseert De 
Kok & de Walvis het zogenaamde “Lekker Ite”, voor inwoners van Warten e.o. Het is eten 
wat de pot schaft en bij elkaar aanschuiven aan tafel. Wij zetten tafels van ong. 10 personen 
klaar en ons motto is:  “Aanschuiven en een gezellige avond maken met elkaar”!  
Mocht er van een allergie sprake zijn of als u vegetarisch eet is het fijn als u dit van te voren 
aangeeft.  
Reserveren graag uiterlijk op zondag voorafgaand aan de woensdag van “Lekker Ite”. 
  
Helaas zijn we genoodzaakt de prijs van Lekker Ite te verhogen naar € 12,50 dit is inclusief 
kopje koffie of thee. 
  
Wij hebben er zin in en zien jullie reservering graag tegemoet, 
  
Team De Kok & de Walvis 

Warten actief 

Lekker Ite 

mailto:warten-actief@outlook.com
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Na de warme zomerstop wordt er weer actief tussen de regenbuien door tennisles gegeven 
aan zowel de jeugd als de volwassenen. 
 

 
 
Zoals je ziet kunnen we volgend jaar weer nieuwe jeugdleden ontvangen zodat we net als in 
de Formule 1 (De Vries) ook Friese tenniss(t)ers kunnen opleiden? Stuur een mail naar 
info@tvwarten.nl. 
Natuurlijk kan er nog altijd getost worden op de donderdagavond als het weer dat toelaat. En 
als het daarnaast mooi weer is kan er altijd getennist worden als de baan vrij is. 
We hebben een nieuw emailadres te weten info@tvwarten.nl (het gmail account is niet meer 
in gebruik). Vragen, opmerkingen, aanmeldingen kan via dit adres. 
Vanaf 24 september worden er weer loten worden verkocht voor de Grote Club Actie. Dus 
hopelijk kunnen we op jullie hulp rekenen, zodat we volgend jaar leuke activiteiten kunnen 
organiseren en goed onderhoud kunnen uitvoeren. 
We zijn ook nog aan het brainstormen over een gezellig afsluittoernooi voor dit jaar. Datum 
zal via facebook en mail gecommuniceerd worden. Hopelijk zien we jullie snel op één van 
onze tennisbanen! 
  

Update Tennisvereniging Warten 

mailto:info@tvwarten.nl
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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 28 oktober 2022 weer met knutselen op vrijdagavond. Zoals 
gebruikelijk is het ook dit jaar van 19.00 tot 20.00. We gaan dit jaar knutselen in de 
gereformeerde kerk (we gebruiken de achteringang aan de Bleek). De kosten bedragen 
€12,50 per kind voor het hele knutselseizoen!  
 

KOM KNUTSELEN!! 
 
Zit je op de basisschool in groep 3 t/m 8, 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 komen helpen. Hiervoor 
maken we een planning zodra we weten wie zich hebben opgegeven. 
 
Groetjes van Corrie, Maike, Hillie, Yvonne, Ingrid en Janine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opgavestrook samen met €12,50 vóór 6 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):  

  

Opening knutselseizoen   
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Nieuwbouw 
De contacten voor de woningbouwplannen locatie Castelein lopen 
via Bastiaan Dijk van Zwanenburg projecten. Ons laatste contact 
was medio september in week 37. 
 
Voor de vakantie hebben direct aanwonenden rechtstreeks van 
Zwanenburg Projecten een brief ontvangen. In deze brief van 29 november wordt 
aangegeven dat de inbreng omwonenden na een overleg in het Iepenstee is verwerkt in het 
ontwerp wat nu ter beoordeling bij de gemeente ligt. Hierbij de verwachting dat er na de 
zomer meer duidelijkheid is te verwachten. 
 
Waar staan we nu? 
De verwachting is nu dat er eind deze maand meer duidelijkheid is van de kant gemeente. 
Eerst moet er een positief advies komen, hetgeen wel in de lijn der verwachtingen ligt. 
Vervolgens zullen de plannen nog uitgewerkt worden alvorens ze aan Warten gepresenteerd 
kunnen worden. Dit zal op zijn vroegst medio oktober 2022 zijn. 
 
We hopen hier binnenkort meer over te horen en dat het na de presentatie van de plannen 
daadwerkelijk een project wordt en er een tijdspad bekend wordt qua uitvoering. We blijven 
positief dat deze uitbreiding van Warten ons iets moois gaat brengen. We houden jullie op de 
hoogte. 
 
 
Rounwei 
Op 19 september jl. is het meest recentste contact geweest met onze contactpersoon bij de 
gemeente Leeuwarden betreffende de ontwikkelingen rond de Rounwei en het fietspad naar 
de Fônejacht. 
Als gevolg van de zomervakantie en daarna een coronabesmetting van de betreffende 
contactpersoon is de nieuwste update beperkt en hopen we in een volgende Kommune meer 
duidelijkheid te kunnen geven. 
 
Voor de Rounwei  is een verkeerskundige van de gemeente voorstellen aan het 
voorbereiden welke gedeeld zullen worden met het dorp. Het betreft een oplossing met 
verkeerstechnische ingrepen (vluchtheuvels, verkeersremmers e.d.) en als alternatief een 
pleinvorm (shared-space). De verkeerskundigen hebben voorkeur voor de 1e oplossing, 
maar als inwoners van Warten mogen we er ook iets van vinden. 
 
Het fietspad is ondertussen al in het nieuws geweest in verband met mogelijke 
archeologische verwachtingen in het beoogde tracé aan de noordzijde van de Stukenwei. Dit 
hoeft op voorhand het proces niet te vertragen; er komt eerst geen nader onderzoek. Wel is 
afgesproken dat er tijdens de uitvoering op de plekken waar men iets verwacht er een 
archeoloog ingeschakeld zal worden om ter plaatse te kijken. Afhankelijk van wat men 
tegenkomt, kan dit dan wel tot nader onderzoek leiden (dus vertraging in uitvoering).  
Daarnaast is de gemeente nog niet geheel zeker van de wijze van uitvoering, zoals de 
huidige sloot wel of niet in stand houden. Dit heeft alles te maken met de omvang grondwerk 
en de stabiliteit van het cunet. Dit moet dan ook nog definitief overlegd en afgehandeld 
worden met de grondeigenaren waarmee de gemeente goede contacten heeft en zeer 
positief zijn. 
 
Start van beide projecten wordt niet meer in 2022 verwacht. De kans dat er gestart wordt in 
2023 is reëel. Het zou wenselijk zijn dat de aanpassingen aan de Rounwei ook daadwerkelijk 
in 2023 wordt afgerond. We hebben de laatste tijd toch meer ongelukken gezien dan ons lief 
is.  

Dorpsbelangen Warten 
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Ook zouden we graag zien dat het fietspad in 2023 opgestart wordt. Hiervan is nog niet 
zeker of deze werkzaamheden in 2023 kunnen worden afgerond. 
 
Mocht je hier vragen over hebben, dan mag je altijd contact met ons opnemen. 
 
Glasvezel 
Er is recent contact geweest met de leverancier van glasvezel Delta Fiber. Zij hebben 
aangegeven dat er over ongeveer twee weken, dus begin oktober, in Warten van gestart zal 
worden met de werkzaamheden.  
 

De doelstelling van dorpsbelangen Warten is het bevorderen van de leefbaarheid in het 
dorp en het behartigen van belangen van de bewoners van het dorp naar gemeente en 
provincie. 
 
 
Lid worden?  Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten en directe omgeving kan lid 
worden. De contributie is 7 euro per jaar. Bent u nog geen lid maar wil dit wel graag mail dan 
naar dbwarten@gmail.com, of vul het automatisch incassoformulier uit de informatiemap in 
of bel naar 06-54308583. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. 
Voor alle nieuwe inwoners is er een informatiemap met flyers van de verenigingen. Bent u 
een nieuwe inwoner van Warten en heeft u nog geen map ontvangen laat het ons weten 
 
Wilt u een Wartenster of Dorps- vlag aanschaffen neem dan contact op met Tieneke 
Clevering. Er zijn drie formaten. Een vlag voor aan vlaggenhouder naast de deur kost 25 
euro, een vlag voor een vlaggenmast 6 meter kost 40 euro en voor de vlaggenmast van 8 
meter zijn de kosten voor de vlag 60 euro.   
 
 
Bestuursleden:  

• Voorzitter; Ludwina Castelein, Oer de Barten 24,  
ludwina.castelein@gmail.com, tel: 06-23197167  
• Penningmeester; Rein Kielstra, Hoofdstraat 17,  
kielekamp@planet.nl, tel: 06-54308583  
• Secretariaat; Martine Groenendal, Midsbuorren 4,  
dbwarten@gmail.com, tel: 06-42625540  
• Lid; Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, tel: 06-27056662 
• Lid; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1, tel: 06-51368886 
• Lid; Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, tel: 06-45806173 
• Lid; Jana Andonovski, Hoofdstraat 46, tel: 06-55908017 
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    Vogelwacht Idaarderadeel Noord   

 

Organiseert weer een gezellige avond 
voor leden en donateurs 

 
OP MAANDAG 24 OKTOBER 2022 OM 20.00 UUR IN US DOARPSHÛS TE WERGEA. 

 
Deze avond wordt verzorgd door Marcel van Kammen die een lezing geeft over 
 ‘Vogels,van Friesland tot aan Miami’. 
Deze boeiende lezing wordt ondersteund door prachtige foto’s via een beamer presentatie. 
 

 
Het Bestuur 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
 

 
Of u nu een klein, gemiddeld of groot inkomen heeft, geld 
tellen is voor iedereen van belang. Om schulden te voorkomen, om uit de schulden te komen 
en om rust en controle te krijgen. De cursus ‘Geld telt’ helpt u daarbij. U leert hoe u uw 
financiële zaken op orde krijgt en overzicht houdt op uw inkomsten en uitgaven.  

 
Werkwijze 
‘Geld telt’ is een praktische cursus met (kleine) huiswerkopdrachten. U ontvangt een map die 
u helpt bij het ordenen van uw administratie. Naast praktische tips en informatie van de 
cursusleider is de ervaring dat deelnemers onderling ook veel handige ideeën uitwisselen.  
U hoeft absoluut niet uw persoonlijke situatie te vertellen in de groep! 

 
Wat komt aan bod:  

• Het sorteren van post en betalingen. 

• Hoe maak ik een overzichtelijke administratie. 

• Hoe krijg ik een overzicht van mijn eventuele schulden. 

• Hoe krijg ik meer inzicht en overzicht in inkomsten en uitgaven. 

• Informatie over regelingen en voorzieningen waarvoor u mogelijk in aanmerking komt. 

• U ontvangt informatie over (noodzakelijke) papieren en verzekeringen. 

 
Wanneer 
Dinsdag 8, 15 en 22 november 2022 van 13.00 tot 15.00 uur. 
 
Waar 
Us Doarpshûs Wergea  
Adres: Nieuweweg 2-4, 9005 PL Wergea 
 
Aanmelden of vragen? 
Deelname is gratis.  
Aanmelden kan bij Sietske Nettinga. Telefoonnummer 06 – 57 19 84 72 of mailen: 
s.nettinga@amaryllisleeuwarden.nl 
  

Lezing ‘Vogels, van Friesland tot aan Miami  

Geld tellen doet er toe!   

mailto:s.nettinga@amaryllisleeuwarden.nl
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Mason v/d Werf   Nick v.d. Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Esmee en Noud Boekema 

De bern ha goed har bêst dien om de grutste sinneblommen te kweken en Mason v/d Werf 
hie de heechste! Syn sinneblom wie mar leafst 3.45m. en syn pake hat der yn 'e fakânsje ek 
goed op past. 

De twadde priis is foar Nick v/d Berg. Syn sinneblom stiet by pake en beppe en is 3.30m. De 
tredde priis is foar Esmee en Noud Boekema. Dizze sinneblom is 3.17m. en sa swier dat de 
kop al hinget. Hertlik lokwinske, allegear en de priiswinners ha in hearlike taart krigen fan 
bakker Boekema. 

We ha it plan om op sneontemoarn 15 oktober van 9:30 tot 12:00  wer in aksje ‘Steenbreek’ 
te organisearjen: Tegel derút, plant deryn! Mear ynfo folget … 

 Groetnis fan Doarp Yn It Grien. 

Zonnebloemactie 
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Met 20 deelnemers werd er gespeeld om de Beker en om op de Paal te komen, dat is een 
ieder zijn/haar wens. Er werd enthousiast gespeeld en met publiek aan de kant was het een 
prachtige middag. Franke Terpstra was de wedstrijdleider en Andries van der Veen was de 
scheids deze middag. Als er gemeten moest worden stond Andries paraat. Greetje nam het 
welkomstwoord en had nog wat huishoudelijke mededelingen. Uitgelegd werd er door Bokje 
hoe wij de team indeling hebben gemaakt. Dit systeem doen ze bij het kaatsen ook. Wij 
speelden volgens de officiële regels van het Jeu de Boules spel. Dit was voor sommigen 
heel lastig want er werd steeds nadrukkelijk gevraagd om goed met je voeten in de ring te 
gaan staan. 

De tent was opgebouwd door Chiel, Andries, Wiebe, Franke en Meindert. Daarin stond 
koffie, thee en koek, een ieder kon zich zelf bedienen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. 
Drie partijen werden er gespeeld in een A en B poule. Er waren partijen bij die erg spannend 
waren en tot 12-12 gelijk opgingen, dan duurt zo’n wedstrijd lang.  

In poule A werden Franke Terpstra en Jeltje Peenstra-Meindersma eerste. In poule B 
Andries v.d. Veen Geke van Werkhoven en Greetje Koopmans eerste. Om 16.30 uur werd 
de Finale gespeeld die best wel spannend was. Maar toen Franke en Jeltje in een beurt 5 
punten scoorden was de stand weer in evenwicht. Jeltje speelde geweldig goed. Het 
enthousiasme droop ervan af, Franke was deze hele middag goed met de ballen bij het Butje 
weg te schieten. Dit resulteerde dat de winnaars Franke en Jeltje werden. Jeltje speelt dit 
jaar voor het eerst mee en gelijk op de Paal, Geweldig! Er werd gezellig na gezeten in de 
tent en geproost op de winnaars. Daar volgde ook de prijsuitreiking. Franke en Jeltje kregen 
een chrysanten plant en de tweede prijswinnaars Andries Geke Greetje gingen met een doos 
witte druiven naar huis. De hapjes en drankjes deden ons goed smaken. Franke werd 
bedankt voor het openstellen van zijn huis koffiezetten, toilet gebruik noem maar op. We zijn 
heel blij met dit plekje. Ook de tent bouwers werden bedankt. Alles met elkaar weer 
opgeruimd en omstreeks 19.30 uur waren we weer thuis. Aan de reacties te horen was het 
een goed geslaagd toernooi. 

Beste inwoners van Warten kom gerust langs om een balletje te leggen. Het geeft veel 
plezier. Hoe meer zielen zoveel meer vreugd.   

Wij spelen iedere Dinsdag en Donderdag middag om 14.00 uur.  Voor gebruik van de Baan 
en tegen een vergoeding kunt u zich vervoegen bij Bokje de Vries.Tel. 06 10891753. 

De Jeu de Boules Com 

  

Wartenster Kampioenschap Jeu de Boules 
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Dorpsbelangen Warten  
Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| dbwarten@gmail.com | 
www.warten.nl 

Rein Kielstra (penningmeester) | Hoofdstraat 17 | | 06-54308583| kielekamp@planet.nl 

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

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

Jeugdsoos De Roekeflecht roekef lechtwarten  deroekef lecht.warten 

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

Memento Mori | secretariaat | 06 28588225 |  mementomoriwarten@gmail.com | www.warten.nl 

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

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

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

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

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

Tennisvereniging Warten | Marijke de Jong- Nienhuis (secretariaat) | 06-51877667 | info@tvwarten.nl 

Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com | TSWarten 

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

Wartenactief | Geertje Stoker (secretaris) | warten-actief@outlook.com 

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

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

Jeu de boulesvereniging het Butje | Bokje de Vries  | Meagere Weide 23 | 06-10891753 

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

 
 

 
 
  

Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen 

mailto:dbwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:info@museumwarten.nl
mailto:tswarten@gmail.com
mailto:wartenactief.tjitske@outlook.com
mailto:kruiswaters@gmail.com
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Huisartsenpraktijk Warga, uw huisarts en uw apotheek 

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

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

website: www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.nl 

 

Spreekuur en openingstijden: 

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

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

en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf  18.30 uur, alleen op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. 

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

Urineonderzoek: verse middenstroom urine in of ficieel potje met ingevuld brief je voor 10.00 uur.  

 

Apotheek: 
Spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd 

worden in de ‘Recept-Brievenbus’. Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, de 
‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 (tijdens kantooruren bereikbaar) 
 

Herhaalrecepten: 
Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur (op 
woensdag tot 18.00 uur). 

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

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

Bezorgen medicatie: thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en Warten.  
 

Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd reisadviescentrum. 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet ingeschreven patiënten mogelijk. 
Intakeformulier verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de website.  

 
Avond-, nacht en weekenddiensten 
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112 

Spoedgevallen 112 
Spoedapotheek MCL voor spoedreceptuur avond-, nacht- en weekend. 

 
Apotheekhoudend huisarts, H.C.A. Veldhuizen, Eendrachtsweg 9, 9263 PH GARYP 

Telefoon: 0511-521264, Spoednummer: 0511-521200, Faxnummer: 0511 521930 
Website: www.huisartsgarijp.nl 
 

Spreekuur: 
maandag t/m vrijdag ’s morgens volgens afspraak  
Afspraak maken, aanvragen visite: 

Voor dringende medische hulp op dezelfde dag: 8.00-9.00 uur 
Voor andere dagen: 9.00-11.00 uur 
 

Telefonisch spreekuur: 
Ma, di en donderdag tussen 13.00 en 14.00 uur of  via email: info@huisartsgarijp.nl 
Herhaalmedicatie voor 8:00 uur besteld kan de volgende werkdag tussen 16 en 17 uur worden 

afgehaald (m.u.v. woensdagmiddag). 
via internet: www.huisartsgarijp.nl 
Receptenlijn: 0511-521264 optie 2, of  doosjes in brievenbus bij praktijk 

Ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur (behalve woensdag) 
Bezorgen: 
Garijp in even weken, Warten in oneven weken 

Vrije middag: 
Woensdagmiddag vanaf  12.00 uur 
Vakanties zie www.huisartsgarijp.nl 

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

 

mailto:herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
http://www.huisartsgarijp.nl/
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Fysiotherapie Hettinga en Trip, Leeuwarderweg 61, 9005 ND in Wergea, 058-2137333 

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

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

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens) 

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

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

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

Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten 

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

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

Beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten: Harry de Groot 058- 2551232 

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 Ripperd a, 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.obsdef inne.nl / 
directie.def inne@proloog.nl. Directeur: Jaap Oostra. 

Gemeente Leeuwarden 

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

telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden: 14058 

Wijkagent: Dhr. H. Schaafsma, tel. Nummer 0900-8844 

Begrafenisvereniging “Memento Mori”  

Bode: Anna Bijlsma, Garyp. Tel: (0511) 52 1336 / 06-1033 0337 

Dorpenteam Warten/Wergea Telefoon: 0566 – 625151 e-mail: info@dorpenteam.nl 

Internetsite Warten: www.warten.nl 

Bibliotheek Warten: elke maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in ‘It Iepen stee’.  

Bij hartstilstand, bel 112! 

Als het een hartstilstand betreft, stuurt de meldkamer een alarmoproep naar de 

burgerhulpverleners die het dichtst in de buurt zijn en een AED kunnen bedienen. 

 

Locaties AED in Warten:   
- Bij de brug 

- Bij Bijlsma Wartena, Midsbuorren 12, ma t/m vr van 7.00 tot 17.00 uur. (2e buitendeur aan 
linkerkant (personeelsingang), rechtdoor de gang in, aan de rechterkant van de muur).  

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

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

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

 

  

mailto:scriba@pknwarten.nl
http://www.pknwarten.nl/
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