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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-mailadres, in lettertype Arial 11. 

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

• Abonnement: eenieder 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 2 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 20 maart 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: 
17 april 
22 mei 
  

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


Kommune – Maart 2023 3 

 

 

 

  4 20:00 MestFest!  Sportveld 
  4  
  9 

20.15 
20:00 

Teaterkollektief Griene Sjippe: ‘Bytsje Minder, Bytsje Maer’ 
Jaarvergadering Dorpsbelangen 

10 17:00 Uitje Jeugdsoos De Roekeflecht Bounce Valley 
15 18:00 Lekker ite, de Kok en de Walvis 
15 17:30 Ophalen oud papier 
18 15:00 50+ bingo Warten Actief, de Kok en de Walvis 
 

April 

  1 20:00 Pubquiz, ByBoellies 

 

 

 

 
Geboren: Hilde, dochter van Taede en Sytske Sibma, Meagere Weide 27, 

9003 XV Warten 
  
 Sef Fedde, zoon van Silke en Kirsten Spijkstra, Oer de Barten 22 
 
 
Uitgevlogen: Hillie en Ellie Talsma van Bleek 33 naar Domwier 2a te Wergea 
 
 
Overleden: Oud-inwoner mevr. Doet Popma-Visser, 92 jaar 
 Oud-inwoner mevr. Corry Feenstra-de Vries, 92 jaar 
 Oud-inwoner dhr. Willem Groenveld, 75 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Moandeitemoarn 6 febrewaris yn de iere moarn is ús mem, skoanmem, beppe en oerbeppe 
Doet Popma stoarn. 
 
Wat in belangstelling mei kaartsjes, besykjes en op de kondolaasje. 
Dit hat ús tige goed dien. Bedanke hjirfoar. 
 
Jantsje en Jan 
Easge en Anneke 
Thijs en Hinke 
Beppesizzers en oerbeppesizzers 
 

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

 
In verband met onze verhuizing per 1 maart 2023 naar Domwier 2a te Wergea 
wil ik hierbij het lidmaatschap opzeggen. Voor de verleende diensten wil ik mijn dank 
uitbrengen. 
Hille Talsma 
     .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
Van de redactie 
 
De dagen lengen alweer en de vogels 
hebben al praatjes in de vroege 
ochtend. In deze maand begint de 
lente! Wat een heerlijk vooruitzicht. 
WartenEvents draait alvast warm met 
een MestFest begin deze nieuwe 
maand en natuurlijk zijn er weer 
allerlei activiteiten te doen voor jong 
en oud. Binnen de redactie van de 
Kommune wordt Bernetta Harting 
ingewerkt. Zij neemt binnenkort het 
stokje over van Sylvie Montulet.  
 
De struiken en bomen rondom de 
tennisbaan zijn behoorlijk uitgedund 
en er zullen bomen gekapt worden 
aan de Rounwei. Het gaat om zieke 
elzenbomen. Er komt weer ruimte 
voor nieuw fris groen. Langzaamaan 
zal het wat drukker worden in het dorp 
met toeristen en bewoners die buiten 
aan het werk gaan en de kinderen 
spelen weer buiten.  
 
De buitenfitness bij de Sparta-kantine is een mooie gelegenheid om de luie winterspieren 
weer wat te oefenen en klaar te maken voor de zomer. 
Kortom: er is weer van alles te doen. Was je erbij? Vond je het leuk? Laat het ons weten en 
stuur een verhaal of leuke foto naar de redactie. 

 
 

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 
 

 Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

5 mrt 
12 mrt 
19 mrt 
26 mrt 
2 apr 

11.00 
9.30 

 
9.30 

9.30 

Warten. N.H. 
 Wergea, de Frissel 
 GEEN DIENST 

 Warten N.H. 
 Warstiens 

ds. Hinne-Wagenaar 
ds. D. Bargerbos 
 
ds. A.Buizer 
ds. Sita Hofstra 

org. Tjibbe Reitsma 
   org. Jelle Visser 

 
org. Jan v.d. Wal 
org. Mea Stelma 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREF PKN KERK VAN WARTEN/WERGEA EN WARSTIENS              

 

Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 

 

5 mrt  
12 mrt 
19 mrt 
26 mrt 

 

11.00 
9.30 
9.30 

11.00 

Warten 
Warten 
Warten 
Warten 
 

ds. J.Kroon 
Carlijn Niessink 
ds. N.de Jong-Wiersma 
ds. J. de Lange 

Viering H. Avondmaal 

Na de dienst bent u/jij van harte welkom om een bakje koffie/thee te komen drinken. 
 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

I.v.m. de hoge energiekosten wordt de komende maand uitgeweken naar “de Frissel” in 
Wergea 

 
Zondag 

Zondag 

 

5 mrt 
19 mrt 

9.30 

9.30 

De Frissel 
De Frissel 
 

Pastor G. Kamsma 

Pastoor B. van der Wal 
 

Wo.Co.  
Euch. 
 

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

Kerkdiensten 
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Pubquiz competitie  
 

Op dit moment loopt de Pubquiz competitie. Dit betekent dat we meerdere Pubquizzen 
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 Pubquizzen: 

- Zaterdag 22 oktober 2022 

- Zaterdag 26 november 2022 

- Zaterdag 14 januari 2023 

- Zaterdag 25 februari 2023 

- Zaterdag 1 april 2023 

- Zaterdag 13 mei 2023 

 
De Pubquizzen worden gehouden in het grootcafé van ByBoellies. Na afloop is er iedere 
keer livemuziek! 
 
Geef je team (max. 6 personen) iedere Pubquiz op via info@byboellies.nl. VOL = VOL  
 
 
 
Zaterdag 18 maart 50+ bingo 
 
Op zaterdag 18 maart om 15.00 uur organiseren wij weer een 50+ bingo in de Kok en de 
Walvis. We maken er weer een gezellige middag van en opgave is niet nodig. Er zijn leuke 
prijzen te winnen en wij zorgen voor een lekker bakje koffie of thee.  
 

  
 

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 feestelijke groet, 
WartenactieF 
 
 

 

 

Warten actief 

mailto:info@byboellies.nl
mailto:warten-actief@outlook.com
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Beste dorpsbewoners, 
 
Per 1 januari 2023 ben ik gestart als directeur op obs De Finne. Ik wil me graag even 
voorstellen aan jullie, omdat ik de verbinding tussen school en het dorp erg belangrijk vind. 
Mijn naam is Anne Marije van der Molen, 34 jaar en ben samen met mijn gezin woonachtig in 
Akkrum. Ik werk al 11 jaar in het onderwijs en de afgelopen 5,5 jaar werkte ik op een grote 
school in Heerenveen. Ondanks dat ik het hier ook naar mijn zin had, wilde ik graag weer 
naar een wat kleinere dorpsschool toe. En dat is gelukt!  
Inmiddels ben ik al een aantal weken werkzaam op De Finne. Na een fijne start, een warme 
ontvangst van zowel de kinderen, ouders als het team voel ik mij zeker op mijn plek. Het is 
een prachtige school, met mooie ambities waar we met elkaar de komende jaren aan verder 
gaan werken. Daarnaast ben ik van plan de samenwerking en de verbinding met het dorp te 
blijven stimuleren en op te zoeken.  
Ik kijk ernaar uit om het dorp te leren kennen. Mocht u mij willen bereiken dan kan dat op 
mijn mailadres: amvandermolen@proloog.nl of op het telefoonnummer van school:  
058-2552538. 
Op de foto ziet u het sleuteloverdrachtmoment met Jaap Oostra (vorige directeur). 
 
Met vriendelijke groet,  
Anne Marije van der Molen 
 
 

 
 
 
 

Nieuwe directie de Finne 

mailto:amvandermolen@proloog.nl
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Iedere zomer logeren er kinderen uit verschillende Europese landen bij Friese 
gezinnen. Deze kinderen kunnen, om wat voor reden dan ook, een 
onbezorgde vakantie gebruiken. De vakanties zijn heel waardevol voor de kinderen, maar 
ook een bijzondere belevenis voor de vakantiegezinnen. Stichting Europa Kinderhulp is 
daarom op zoek naar gezinnen die hun huis en hart willen openstellen om een kind bij hen 
thuis uit te nodigen.  

Kinderen uit binnen- en buitenland 

De kinderen komen uit België, Duitsland en Frankrijk of Nederland. Zij komen om ongeveer 
twee weken vakantie te vieren. De leeftijd van de kinderen is ongeveer tussen de 5 en 12 
jaar oud. Dat een vakantiegezin nauwelijks Frans of Duits spreekt, hoeft geen belemmering 
te zijn. Ruim zestig jaar ervaring leert ons dat je met handgebaren, pen en papier of een 

vertaalapp een heel eind komt!  

Mocht de taal wel een barrière zijn, wij zoeken ook nog vakantiegezinnen voor Nederlandse 
en Belgische kinderen.  

Meivakantie 

Het is dit jaar in Friesland voor het eerst mogelijk een Nederlands kind in de meivakantie uit 
te nodigen. De bedoeling is om de kinderen twee korte vakanties aan te bieden. De kinderen 
komen dan 5 dagen in de meivakantie en 10 dagen in de zomervakantie bij hetzelfde 
vakantiegezin. Interesse om gastgezin te worden? Kijk op: 
www.europakinderhulp.nl/vakantieouders of neem contact op met Karin Gjaltema. Mailadres 
Karin.Gjaltema@europakinderhulp.nl  

Reizen Provincie Friesland 2023  

Aankomst - Vertrek  
Nederland meivakantie 1 mei - 6 mei  
Duitsland Hannover 17 juli - 31 juli  
Duitsland Oldenburg 22 juli - 4 augustus  
Duitsland Schneeberg Delitzsch 22 juli - 4 augustus  
België 24 juli - 7 augustus  
Nederland 24 juli - 7 augustus  
Frankrijk Secours Populaire 25 juli - 8 augustus 
 

 

  

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen in Friesland!  
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Secretariaat 
J. de Boer 
De Marren 45 
9005 NS  Wergea 

 

 

 

 

 

  
 
 

Algemene Vergadering/Nazorgvergadering op maandag 20 maart 2023 om 
20.00 uur in ús Doarpshûs te Wergea. 
 
Agenda: 
 
1.    Opening. 
2.    Besluit tot statutenwijziging.  
3.    Nazorg.   
4.    Sluiting. 
 
Aansluitend een PowerPointpresentatie van Vogelringgroep Bergumermeer 
over hun vogelringactiviteiten. 
 
Namens het bestuur, 
F. de Bruin, voorzitter 
J. de Boer, secretaris 
 
 
 

Contributie en lidmaatschap Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
 
In maart wordt bij de leden, die ons hebben gemachtigd tot automatische incasso,  
de jaarlijkse contributie voor 2023 afgeschreven. Leden die zelf de contributie overmaken, 
verzoeken wij dit voor eind maart te doen op banknummer NL97RABO0335499775 t.n.v. 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord. Deze bedraagt 4 euro. Voor degenen die de contributie al 
hebben overgemaakt, geldt dit verzoek uiteraard niet. 
 
Nog geen lid?  Voor slechts 4 euro per jaar kan dat. U kunt zich aanmelden bij een van 
onze bestuursleden of via de e-mail: boerdejan@kpnmail.nl 
Door ons te steunen kunnen wij ons blijven inzetten voor de natuur en met name de 
weidevogels. 
 
 
Vogelwacht Idaarderadeel Noord 
Namens het bestuur, 
Jan de Boer 
  

Vogelwacht Idaarderadeel Noord 

mailto:boerdejan@kpnmail.nl
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Beste lezer, 
 
De voedselbankactie van afgelopen 
december 2022 was ook ditmaal 
weer een succes! We willen jullie 
allen heel hartelijk bedanken voor 
jullie gift. In totaal is een behoorlijk 
aantal dozen naar de voedselbank 
gebracht. Naast alle gulle gevers, 
willen we verder de familie Dijkstra 
van de supermarkt in Wergea 
bedanken voor hun medewerking.  
Het is fijn om te zien dat er in onze dorpen oog is voor mensen die het minder hebben 
getroffen. Dankzij de voedselbank worden iedere week tienduizenden voedselpakketten 
uitgedeeld. Hiermee worden per jaar meer dan 100.000 mensen geholpen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
de diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 
 
 

Van 30 januari tot en met 4 februari 2022 vond in Warten de Hersenstichtingcollecte plaats. 
Er zijn zeven collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 359,28 opgeleverd. 
Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting 
om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een 
hersenaandoening. 

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 
000860. 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 

Voedselbankactie groot succes! 

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers 

http://www.hersenstichting.nl/
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In Wergea kan de vlag uit want vandaag, 3 februari, is de symbolische eerste steen gelegd 
voor een volledig nieuw gezondheidscentrum.  

De huisarts van het dorp, Renate de Groot, heeft al vele jaren een praktijk waarin ze 
samenwerkt met Fysiotherapie Hettinga en Trip, apotheek Sonnega, verloskundigen van it 
Bertehûs en diëtiste Martha van der Velde. De huisvesting is echter al jaren hard toe aan 

vernieuwing en de nieuwbouw is dan ook een langgekoesterde wens.  

Het nieuwe en volledig duurzame gebouw is prachtig geplaatst in de nieuwbouwwijk Grut 
Palma aan Oan Het Alddjip. Het laatste stuk braakliggend terrein midden in de wijk wordt nu 
dus bebouwd. De locatie is goed bereikbaar vanuit het oude centrum via de, eveneens nieuw 

aan te leggen, fiets en voetgangersbrug.  

     

De eerste steen gelegd                         Het nieuwe pand in aanbouw 

Bouwbedrijf Kimsma heeft de gang er goed in en we verwachten dat deze zomer de nieuwe 
locatie al gebruikt kan worden. Naast de huisartspraktijk, de fysiotherapeut, de apotheek, de 
verloskundigen en de diëtiste zal ook de Thuiszorgorganisatie Het Friese Land zich hier 
vestigen. Verder is er nog ruimte voor uitbreiding met enkele extra zorgverleners en zij zijn 
dan ook van harte welkom om aan te haken.  

De partners zijn heel blij dat ze in staat zullen blijven om de zorg dicht bij de mensen te 
brengen en hebben vertrouwen dat ze Wergea en omliggende dorpen in de toekomst 
kunnen blijven voorzien van goede zorg.  

 
 

Bovenstaande 3D-tekening geeft een mooi beeld van het nieuwe Gezondheidscentrum 

Wergea.  

Eerste Steen Gezondheidscentrum Wergea 
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Teaterkollektief Griene Sjippe spilet: ‘Bytsje Minder, Bytsje Mear’  
MFC ‘De Bidler’ Wergea 
Sneon 4 maart 20.15 oere 
 
Griene Sjippe is werom, en hoe! Yn 2022 ha Renee Fokkema, Folkert Sijbrandi en Erwin 
Hendriks ferskate doarpen del west mei harren nije kabaretfoarstelling ‘Bytsje Minder, Bytsje 
Mear’. Skreaun én spile troch dizze mannen, moai net? Ek yn 2023 stean se wer op de 
planken, en dizze kear ek by jo yn it doarp! 
 
Bytsje Minder, Bytsje Mear is in kabaretfoarstelling mei muzyk en humoristyske teksten, dêr’t 
in ûnske minder as in ûnske mear sintraal stiet. Of..... Is it krekt oarsom? In fraach dy’t faak 
steld wurdt by it ôfweagen fan in produkt yn in winkel, mar ek tapaslik is foar allegear 
situaasjes yn it deistich libben. De sketsen jouwe in moai byld fan aktuele, werkenbere 
situaasjes, dêr’t it publyk harrensels yn ’e spegel werom sjocht.  
 
Binne jo nijsgjirrich wurden en ha jo ek nocht oan in jûntsje fertier? Dan kinne jo no de 
kaarten foar  
€ 18,00 it stik bestelle fia: www.grienesjippe.nl.  
 
Sjogge wy jo dêr? 
 
Regy: Hotze Karsten 
Ljocht en lûd: Marius Del Grosso 
 

 
 

 

Teaterkollektief Griene Sjippe 

http://www.grienesjippe.nl/
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FILM  AVOND

    
 
De film NOWHERE SPECIAL gaat over liefde die blijvend is, en 

is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.   John, een 35-

jarige glazenwasser, heeft zijn leven gewijd aan het opvoeden 

van zijn 4-jarige zoontje, Michael, nadat de moeder van het 
kind hen kort na de geboorte had verlaten. De warmte tussen 

John en zijn bedachtzame zoontje is bijna voelbaar, hun intimiteit volstrekt 

geloofwaardig.  

Als John hoort dat hij nog maar een paar maanden te leven heeft, probeert hij een 
nieuwe, perfecte familie voor Michael te vinden, vastbesloten hem te beschermen tegen 

de verschrikkelijke realiteit van de situatie.  Bij wie zal zijn kind het best gedijen ? 

 

 

 

              Waar:      De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     

 Wanneer:     Woensdag, 15 maart  2023 
              Inloop:                19.15 uur staat de koffie/thee klaar                         
              Aanvang film:     19.45 uur                                                                                          

 

 

 

Iedereen is welkom en de toegang is gratis ! 
               

Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met                     

                   wat te drinken en te knabbelen.  
                 

               

               Deze aktiviteit wordt georganiseerd door de  

Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een interkerkelijk karakter. 

                                        www.wartengahe.nl 

 

 

Filmavond De Frissel 
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Wil je op de hoogte blijven van ons programma: stuur een mail naar 
filmkafebagdad@gmail.com  
  

Filmkafé Bagdad 

mailto:filmkafebagdad@gmail.com
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In 2023 staat de stoomzuivelfabriek er 125 jaar, het kaaspakhuis staat er dan 100 jaar.  
Hierbij het derde  artikel, als opmaat naar 2-3 juni 2023 wanneer we het jubileum vieren. 
 
Op 2 en 3 juni gaan we een inkijkje in het leven in en om de fabriek geven. De verhalen over 
de diverse bezigheden die in de fabriek hebben plaatsgevonden en nu plaatsvinden, zullen 
dan verteld worden. Veel heb ik al verzameld, maar ik realiseer me goed dat er nog veel 
verhalen leven, die ik graag nog hoor. We willen naast verhalen ook foto’s ophangen om te 
laten zien hoe het was en hoe het nu is, en dat samen met de voorwerpen die hier gebruikt 
zijn, tentoonstellen.  
Jammer genoeg heb ik nog nergens foto’s kunnen vinden van de tijd dat er gewerkt werd in 
de kaasfabriek “1998-1965”. Kan iemand mij aan foto’s helpen? (Ute T: +31 8331 6400) 
 
Alvast een inkijkje: 
Foto’s van begin jaren ’70; de BM’ers van het Verhuurbedrijf Anja van de familie Tempel 
worden aan het eind van het seizoen uit het water gehesen. Alle boten kregen in de winter 
onderhoud om in het voorjaar weer strak in de lak te water worden gelaten. 
 
 
 

 

  
  

Jubileum in zicht (3) 
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GEZOCHT 
Gemotiveerde 

Seizoensmedewerkers 
 

 

Voor onze jachthaven zoeken wij voor het aankomende seizoen, gemotiveerde 

vakantiekrachten, periode april tot oktober: 

- Medewerkers jachthaven/groenvoorziening /pompbediende 

(werktijden 8.30-17.00 uur) 

- Voor onze schoonmaakafdeling/schoonmakers sanitaire gebouwen 

(ochtendshift 10.00 - 12.00 uur, 3 á 4 dagen per week) 

Wij vragen: 

Gemotiveerde seizoensmedewerkers/vakantiekrachten (m/v, deeltijd en/of voltijd) vanaf 15 

jaar met: 

- (Ruime) beschikbaarheid gedurende de vakantieperiode (inclusief een groot deel van de 

zon- en feestdagen) en de weekenden. 

- Teamplayers, die zeer klant-/service gericht zijn. 

- Positieve werkhouding 

- Vervoermogelijkheid om op locatie te komen. 

Ben je geïnteresseerd in een van onze functies? 

E-mail dan je sollicitatie naar info@ jachthavenwartena.nl of kom even langs op Bûtenstreek 3, 

Warten 

Voor meer info kun je bellen met de jachthaven 058-2551870. 

 
 

 

 

Dit jaar viert Jachthaven Wartena haar 

50-jarig bestaan. En bij een jubileum 

hoort natuurlijk een feestje.  

Wij nodigen alle inwoners van Warten 

en omstreken uit om dit met ons te 

vieren. Het belooft een spetterende dag 

te worden met activiteiten op en 

rondom het water.  

U bent er toch ook bij? 
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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 

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

Jeugdsoos De Roekeflecht roekeflechtwarten  deroekeflecht.warten 

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

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

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

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

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

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

Tennisvereniging Warten | Marijke de Jong- Nienhuis (secretariaat) | 06-51877667 | 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 | Tjeerd Epema | kruiswaters@gmail.com 

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

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

 
 
 
 
  

Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen 

mailto:dbwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:info@jachthavenwartena.nl
http://www.kvmidfryslan.nl/
mailto:mementomoriwarten@gmail.com
http://www.warten.nl/
mailto:info@museumwarten.nl
mailto:tswarten@gmail.com
mailto: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 officieel potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  

 

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

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

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

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

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

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

 

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

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

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

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens) 

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

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

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

Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten 

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

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

Beheerscommissie St. Martinuskerk Wergea-Warten: 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 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 / 

directie.definne@proloog.nl. Directeur: Anne Marije van der Molen 

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

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

Begrafenisvereniging “Memento Mori” 

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

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

Internetsite Warten: www.warten.nl 

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

Bij hartstilstand, bel 112! 

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

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

 

Locaties AED in Warten:   

- Bij de brug 

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

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

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

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

 

  

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