Februari 2022

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 1
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 14 februari 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:
21 maart
18 april
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Dorpsagenda

2
16
16
17

20:00
17:00
18:00
19:15

Iedere maandag om 19.00 de bibliotheek open
Kaarten, ByBoellies, voor actuele informatie, zie Facebook
Lekker Ite, de Kok en de Walvis
Ophalen oud papier
Filmavond in de Frissel Wergea

Roekenijs
Ingevlogen:

Jan Albert en Nina met hond Joska van Goutum naar Bûtenstreek
1014, op het arkenpark.

Uitgevlogen:

Doet Popma- Visser van de Schoolstraat in Warten naar Prinses
Margrietstraat 51, 9251 HB te Burgum, Anjer K.2

Overleden:

Joop de Vries, 65 jaar, Midsbourren 38
Oud inwoner; Jan Koning, 93 jaar
Oud inwoner; Harm Visser, 83 jaar

Van de redactie.
Het nieuwe jaar is weer aangebroken en nog zijn we niet af van de Corona. Helaas! Het is
ook te zien aan de agenda, die bedroevend kort is.
Gelukkig komen er via FB wel steeds berichten dat er meer mogelijk is.
In dit nummer vindt u de uitslag van de kerst en nieuwjaarspuzzel.
We willen Arnold hartelijk bedanken voor het maken van deze puzzel.
In dit nummer ook een verhaal over de Elfstedentocht, die nu 25 jaar geleden voor het laatst
werd gereden en waar een aantal Wartensters aan mee hebben gedaan.
We hopen in het komende jaar weer veel te kunnen berichten over allerlei activiteiten.
Dus heeft u nieuws of misschien iets leuks meegemaakt? Meld het bij de Kommune.

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.
Kommune – Februari 2022
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Ingezonden

Beste doarps genoaten,
Nei 68 jier yn Warten wenne te hawwen, bin ik 16 desimber ferhúze nei Burgum.
Dêrfan ha ik 63 jier mei folle nocht yn de skoalstrjitte wenne mei myn man Oeltsje.
En de lêste 8 jier allinich. Ik ha it goed nei’t sin yn Burgum. Ha in protte oanspraak en dêr
mei ik wol oer. Wa lans komme wol of in kaartsje stjoere wol is altyd wolkom.
Myn adres is:
Berchhiem afd. Oranje Stins
Anjer k.2
Prinses Margrietstraat 51
9251 HB Burgum
Hertlike groetnis fan
Doet Popma Visser

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Beste (oud-)Wartensters,
Dank voor de vele kaarten die jullie hebben geschreven aan ús (skoan)mem Martsje
Bouwmeester rondom de kerstdagen en haar 85-ste verjaardag.
Ze heeft dat enorm gewaardeerd.
Gerard en Berber
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Hellingpaed nieuws
Het gastvrije Hellingpaed wordt binnenkort tijdelijk afgesloten in verband met een ieders
veiligheid tijdens herstelwerkzaamheden aan het Skûthûs. Zodra het veilig is wordt het weer
opengesteld. Met vriendelijke groet, Nick van de Griendt
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Vrienden en bekenden
Bedankt voor jullie beterschapswensen.
Ik wens jullie een gezegend en gezond 2022.
Met vriendelijke groeten
Cor Helfrich
Midsbuorren
Warten
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Kerkdiensten
PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE"

Dit rooster is onder voorbehoud van de Corona regels .
Zondag
6 feb
9.30 Warstiens
ds. A .Buizer, organist Jelle Visser
Zondag
13 feb
9.30 Warten
ds. J. de Mol (Ger. Kerk)
Zondag
20 feb
9.30 Warstiens
ds. J. van Doorn, organist Jan Swart
Zondag
27 feb
Warten
ds. A. Buizer (Herv. Kerk)
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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
Zondag
Zondag
Zondag

6 feb
13 feb
20 feb
27 feb

9.30
9.30
9.30
9.30

Warten
Warten
Warten
Warten

Robert Colijn
ds. J. de Mol
Dhr. E. de Jongh
Da. A. Buizer

(Ger. Kerk)
Voorbereiding HA
(Herv. kerk)

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN
Het doorgaan van de vieringen is afhankelijk van de beperkingen die worden afgekondigd
door het RIVM.
Minimale maatregelen zijn de onderlinge afstand van 1,5 meter en het dragen van een
mondkapje.
di.
zo.
di.
zo.

1 feb
6 feb
15 feb
20 feb
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19.00
9.30
19.00
9.30

Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk
Martinuskerk

B. van der Wal
B. van der Wal/ P. vermaat
B. van der Wal
B. van der Wal

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
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Berichten van FB: WARTEN CITY
In de maanden december en januari brachten inwoners van Warten elkaar via Facebook
weer op de hoogte van allerlei nieuwtjes. Op die manier zijn inwoners snel op de hoogte van
wijzigingen of activiteiten. Een greep uit de berichten:
Zo was er het bericht dat men wakker had gelegen toen de kerkklokken om 12.00 ‘s nachts
plotseling allemachtig gingen beieren. Dit heeft zich nog eens herhaald en is dus nog niet
opgelost.
Er werden weer diverse vermissingen van huisdieren gedaan, of loslopende dieren. En ook
weer meldingen van dat ze gevonden waren. Altijd weer fijn om te horen als je er naar
uitgekeken hebt.
Er werden diverse artikelen gevraagd en aangeboden, zoals
tupperware doosjes en kastjes.
Ook gevonden voorwerpen kwamen voorbij, zoals dit
halssierraad.
En in deze periode waren er natuurlijk nieuwjaarswensen en
mooie foto’s van het vuurwerk dat eigenlijk verboden was, maar overal werd afgestoken.
Er werd een bericht van omrop Fryslân gedeeld over de brug:

De brêgewipper fan Warten mei bliuwe
De acties om de huidige situatie te behouden hebben hun vruchten afgeworpen!
Roel en Hilbrand deelden prachtige foto’s over de kleine wereld tijdens de mistige dagen.
Wat is het hier dan toch mooi!
Een afbeelding van een foto van het muziekkorps uit Warten, met de vragen of er nog
mensen zijn die de namen kennen.
Tot zover bekend zijn:
Minze Spijkstra ( 4e boven links en
vader van Piet Spijkstra die de foto
instuurde)
Tjerk Spijkstra ( man met kleine trom)
Arjen Haitsma (Sla Jut, boven 3e van
rechts)
Geert Bijlstra en dirigent Durk Boekema
(onder zittend)
Douwe Venema (3e van links staand)
Misschien zijn er mensen die nog meer
namen weten?

En op de Mieden 22 is nu een pick up punt van DHL en DPD, waar we onze pakketten
kunnen halen en brengen. Heel handig in deze coronatijd!
Binnenkort hopelijk veel berichten over activiteiten die weer door kunnen gaan.

Kommune – Februari 2022
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Dorpsbelangen Warten
Jaarvergadering
We beginnen het jaar positief en willen dit jaar opnieuw proberen
onze jaarvergadering, zoals we gewend zijn, te houden in maart
van dit jaar.
Datum:
donderdag 10 maart 2022
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
nog niet bekend (zal in de volgende Kommune
gecommuniceerd worden)
Dorpenvisie
In de Kommune van december 2021 hebben we vanuit Dorpsbelangen een oproep gedaan
aan bewoners om zich op te geven om mee te denken aan de dorpsvisie voor Warten.
Hierop hebben wij een aantal reacties ontvangen en zullen we binnenkort van start gaan. We
houden u hiervan op de hoogte.
www.Warten.nl
Als dorp hebben we een website die deels door dorpsbewoners zelf, voor bedrijven en
verenigingen wordt gevuld en een deel algemene informatie over het dorp zelf. Het beheer
hiervan ligt bij Dorpsbelangen. Zoals jullie misschien al wel eens gezien hebben zijn niet alle
pagina’s gevuld en voorzien van informatie. Dit vinden wij erg jammer en het is natuurlijk wel
onze wens dat ook deze pagina’s worden voorzien van informatie. Voor zowel eigen
inwoners als de toerist die ons dorp wil komen bezoeken. Lijkt het je leuk om een bijdrage te
leveren aan het beheer van deze website, neem dan contact met ons op! Het gaat o.a. om
het uitzoeken en verzamelen van informatie, het plaatsen van informatie en berichten zodat
onze website wordt voorzien van lekker veel informatie en leuke tips om in de omgeving te
ondernemen. Heb je belangstelling? Laat het ons weten, we kunnen je hulp goed gebruiken!
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 wilt dit wel graag; mail
dan naar dbwarten@gmail.com, of vul het automatisch incassoformulier uit de informatiemap
in of bel naar 06-10087155. 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 Lieuwe
Kuppens. 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:
•
•
•
•
•
•
•
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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
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Stichting Iepenloftspul Warten
Wat waren we enthousiast toen we in 2019 de knoop hebben doorgehakt om in Warten ook
een Iepenloftspul te gaan opvoeren. In 2020 zou dit het daglicht gaan zien. En dan moet er
wat gebeuren… De Stichting Iepenloftspul Warten werd opgericht en een enorm scala aan
voorbereidingen werd in gang gezet. Toen kwam Corona………..
Omdat we geen zicht hadden op wat er allemaal op ons af zou gaan komen qua risico’s,
organisatorisch en financieel, hebben we begin 2020 moeten besluiten om alles stop te
zetten. Ieder weet hoe het de afgelopen twee jaar is verlopen, de wereld stond op zijn kop.
Afgelopen december werden we weer geconfronteerd met de zoveelste lockdown. Door het
aantal besmettingen met de nieuwe variant, hebben we als bestuur helaas ook voor 2022
moeten besluiten om het dit jaar geen doorgang te laten vinden.
We willen uiteraard een goede voorstelling neerzetten en gaan ons vooreerst richten op een
uitvoering in september 2023. Maar ook wij zijn afhankelijk van alle ontwikkelingen in de
toekomst.
Jammer dat het zo loopt, maar het is uitstel, geen afstel!!
Bestuur Stichting Iepenloftspul Warten.

Reünie Frico Wergea op 23 augustus 2022
In de week van 19 – 26 augustus 2022 staat Wergea in het teken van het 600-jarig bestaan
van het dorp. Eén van de geplande activiteiten is een reünie van oud-medewerkers van de
voormalige Frico, welke vanaf de oprichting in 1886 tot aan de sluiting in 1994 uitgroeide tot
een zuivelbolwerk, waar in de ‘Centrale Melkinrichting’ dagverse- en langhoudbare
consumentenproducten werden geproduceerd en in de ‘Centrale Botermakerij’ diverse
botervariëteiten en boterolie voor de nationale- en internationale markt.Daarnaast bood dit
prachtige bedrijf, na haar laatste nieuwbouw in 1970, werkgelegenheid aan zo’n 250 mensen
voor Wergea en de naaste omgeving, zoals Warten.
De reünie vind plaats op 23 augustus 2022 in het Doarpshûs te Wergea. De inloop is vanaf
16:00 uur. Op het programma staat sowieso, na ontvangst met koffie en gebak en een
borreluurtje, een overzicht van historische foto’s en -momenten uit de geschiedenis van Frico
Wergea en een buffet. Uiteraard bent u ook voldoende in de gelegenheid om met oudcollega’s bij te praten en oude herinneringen op te halen. We stoppen rond 19:30 uur. De
reünie-commissie is nog maar net bezig, dus het programma kan nog uitgebreid of
aangepast worden.Het Doarpshûs kan maximaal 100 gasten herbergen. Dit is dus helaas
ook de limiet voor de Frico-reünisten! Het is dus zaak, dat u zich tijdig opgeeft. We gaan uit
van het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Wanneer de mogelijkheid voor opgave
van start gaat, hoe dit verloopt en wat de kosten zijn, wordt in een later stadium in ‘De
Kommune’ bekend gemaakt. Houd dit dus in de gaten. Als u, als voormalig Friconees,
belangstelling voor de reünie hebt, is dit
waarschijnlijk wel hét moment dat u datum,
locatie en tijdstip voor uzelf noteert.
Informeer s.v.p. ook de u bekende oudcollega’s over deze reünie, wanneer u niet
zeker bent dat ze op de hoogte zijn, of
denkt dat ze dit bericht (mogelijk) niet
hebben gelezen.
Alvast tot ziens op 23 augustus 2022!
Reünie-commissie Frico-Wergea,Tieneke,
Huib, Henk, Haeije

Kommune – Februari 2022
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BEWARJE
Ast ferhuzest, komt der wat los! Dat is teminsten sa ast goed 63 jier yn itselde hûs wenne
hast en graach wat bewarje meist. Mar foaral ek ast hobby’s hast dy’t sok bewarjen yn de
hân wurkje.
Doet komt fan Himpens en bedarret nei har trouwen mei Oeltsje Popma te Warten. Earst yn
in helte fan in dûbeld hûs (it wite) yn ‘de stege’, it Karriderspaed sa’t it tsjintwurdich hyt. Mar
nei in pear jier ferhuzet de jonge húshâlding mei twa lytse bern nei in nijeftich hûs yn de
Skoalstrjitte. Hjir wurdt in pear jier letter noch in jonkje berne.
As der mei it opgroeien fan de jeugd mear tiid foar oare saken komt, begjinne har hobby’s
foarm te krijen. Mei it út hûs gean fan de bern, komme der al mar mear poppen ýn. Grutte,
lytse. Brún as blank. Nij as twaddehâns, soms wat gruzich, it makket har net út. De poppe
wurdt behimmele en opnij yn de klean stutsen, alles derop en deroan. It ûnderbroekje en
himdsje, breide as fan in katoenen lapke naait. It jurkje, rokje, broekje of blûske. Guon
poppen set se yn de klaaiïnge fan it lân dêr’t se mei Oeltsje op fekânsje west hat. Se makket
de kleantsjes allegearre nei.
It moaiste is as in poppe yn in weintsje, widske of ledikantsje sit of leit fansels. Oeral fandelt
se guod wei, fan rommelmerken, braderyen. As it twaddehâns guod stikken is, reparearret
Oeltsje it en Doet naait de beklaaiïng, it widzekleed, de lekkens en de tekkentsjes, fan
oerbleaune lapkes of nij kochte staaltsjes.
Nei ferrin fan tiid witte de minsken har te finen en wurde poppen dy’t earne oars oer en
tefolle binne by har brocht. De poppefamylje groeit út it sliepkeammerke dêr’t se útstald
steane en der wurdt romte makke op solder. It is in aardichheid hoe’t de poppen hjir langs de
siden en it skeane dak te pronk steane. Foar elk dy’t der niget oan hat wurdt de flizo trep nei
ûnder lutsen. Jierren lyn is dit saneamde ‘poppenkabinet’ troch Charles Storm† op film
fêstlein wurden.
Mar net allinne poppen en alles wat derby heard is in grutte leafhawwerij fan Doet. Ek is se
wei fan âlde klean, mei nammen it ûnderguod en âld linnenguod. Sniewyt, stisele en strutsen
is it opburgen yn etlike plestik opbergbakken en yn in grutte optearkoffer. Fan eigenmakke
skelken en ûnderrokken mei kantsjes oant katoenen bernenachtmûtskes. Fan in samling
hoasbannen, breiden frouljus ûnderguod oant in lange fleiskleurige jaeger manlju’s
ûnderbroek mei dito himd. Ik lies ris earne dat troch al dy klean de houliksnacht eartiids noch
wolris foar ferrassing soargje koe, it naam meast nochal wat tiid yn beslach foardat it safier
wie. It barde dêrom ek noch wolris, dat geandewei it útpakken fan it kadootsje de spanning
him behoarlik opboude. By guon sels sa bot, dat de nijbakken brêgeman dêrtroch ek wolris
strâne yn it sicht fan de haven.
Neist it readblomd en rute bêdeguod lizze wite lekkens mei haakte tuskensetsels mar ek
guon mei borduerde rânen lâns de boppekanten fan lekken en sloop. Wat in oeren oan
hânwurk hat hjir destiids foar froulju yn sitten. Mei soarch is al dit âlde guod troch Doet
bewarre. De grutte leafde foar dit alles sprekt wol út de wize wêrop se it oan dy sjen liet en it
ferhaal dat se derby fertelde.
Wist se foarhinne krekt yn welke bak hokker guod siet, de lêste tiid wit se eins net iens mear
wêr at de bakken binne en wat der yn sit wurdt ek in al mar grutter riedsel. De ferhalen dy’t
by it guod heare rekke se earder al kwyt.
Ferline simmer mochten Jacoba ek ik skelken fan har ha want in skelk hearde foar as we
potstro en grauwe earten sierde soene mei de Lêzersreüny by it museum, sei se. De sneons
kuiere se it Hellingpaed del en we makken in praatsje. ‘No, wat tinkt Doet, steane jo skelken
ús net moai?’ Se wist net wêr’t ik it oer hie.

16

Kommune Warten

En sa gie der de lêste tiid steeds mear by har del oant it net mear koe en der desimber in
plakje yn Burgum foar har frij kaam. Dat betsjutte ferhúzje en ast ferhuzest fan grut nei lyts
moat der skifte, oprêden en fuortdien wurde.
Dat falt net ta as der troch de jierren hinne safolle byelkoar garre is. De samling klean en
linnenguod is dan ek sa grut dat it skoan dielt wurde kin. In part kriget Museum Warten en in
part giet nei iepenloftmuseum it Damshûs yn Nijbeets. Sa bliuwt it âlde guod, dêr’t se altyd
sa sunich op wie, bewarre.
Foar har poppen is of moat noch plak socht wurde. Mar inkelde poppen fan har bysûndere
kolleksje binne mei har nei har nije thús ferhuze.
It adres is Doet Popma-Visser, Prinses Margrietstr. 51, Afd. Anjer k. 2, 9251 HB Bergum.
Soe it no net aardich wêze at Doet groeten út Warten tastjoert kriget op in kaart mei in foto
fan in moai oanklaaide pop of byfoarbyld immen yn Fryske dracht en sá wer allegearre
poppen om har hinne sammelje kin?
Anne Heegstra

Kerstautopuzzeltocht van AB-Event
Tweede kerstdag, geen visite, niet op visite en het was
prima weer voor.......hmmm.... corona......wat kan nog
wel? Een puzzeltocht!! Via aanwijzingen werden we
geleid naar veel plaatsen hier in de buurt om letters te
verzamelen waar een woord van moest worden gemaakt.
Met uitzondering van Dekemastate (moest Nij Dekema in
Weidum zijn) waren de letters redelijk eenvoudig te
vinden. En dan zie je maar weer dat er veel plekjes zijn,
zo dichtbij, waar je nog nooit bent geweest. Op vier verschillende plaatsen waren nog
“opdrachten” te doen. Na ruim twee uur hadden we de veertien letters verzameld, de vier
opdrachten “binnen” en konden we beginnen met het woord te maken.
Na enig gepuzzel kwamen we uiteindelijk met vriendschappen op het gezochte woord uit.
Al met al een aardige bezigheid die meer deelname verdiend had. Wellicht dat dit een traditie
gaat worden rondom de kerstdagen zodat een ieder ruim van te voren weet dat deze
activiteit er is. Zo snel hoefden we écht niet .........Een enthousiaste deelnemer.

Fysiotherapie Smith gestopt in Wergea
Een aantal jaren geleden hebben we de praktijk van Philip Schippers in Warga
overgenomen. We hebben hier altijd met veel plezier gewerkt, maar helaas hebben we
besloten om de vestiging in Warga te sluiten. Het blijkt voor ons niet mogelijk om drie
locaties te bemannen met vier therapeuten. Zodoende richten we onze pijlen op onze andere
twee vestigingen in Garyp en Opeinde.
We willen u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij streven er altijd naar dat zorg
voor iedereen dichtbij beschikbaar is, gelukkig is Garyp niet ver weg. Wilt u van onze
diensten en behandelingen gebruik blijven maken, dan bent u altijd van harte welkom. We
hopen dat u onze praktijk daar ook weet te vinden!
Met vriendelijke groet,
Chris en Tina Smith
Praktijkhouders van Fysiotherapie Smith
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Fan âld nei nij mei âld en nij....
Met de medewerking van Talsma Shipyards en de hulp
van de jongens van de keet van de
Mids-buorren (waarvoor nogmaals de hartelijke dank) en
“âldjiersploech De Roek” zijn we erin geslaagd om een
kop van een Skûtsje met toepasselijke tekst te plaatsen
in het centrum van ons mooie dorp.
Daarnaast is de fontein na langdurige werkloos-heid op
het Stoomboots-haad weer aan het werk gezet. Naast
het terras van De Kok & De Walvis zullen de klaterende
waterstralen menigeen in vervoering brengen. Anneke
Haanstra (ook nogmaals bedankt) heeft de roek
“gerestaureerd” zodat die weer fier over ons dorp kan
kijken.......

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om t.z.t.
een replica van één van de succesvolste
skûtsjes van Warten: De Jonge Jan, een plekje
te geven ergens in het dorp. Met een lijst erbij
van alle Skûtsjeschippers die het dorp heeft
voortgebracht zou dit een prachtig stukje
historie kunnen opleveren waar we trots op
kunnen zijn. Wordt vervolgd hoop ik.
Gerard B.

Betankje yn ferbân mei de hâlden voedselbankaksje 2021
Beste lezer,
De voedselbankactie van afgelopen
december was ook ditmaal weer een
succes! We willen jullie allen heel
hartelijk bedanken voor jullie gift. In
totaal zijn er 13 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

Kommune – Februari 2022

19

20

Kommune Warten

Tennispraat
Beste Wartensters,
Uitslag Grote Club Actie: Heb je al gekeken of je een prijs hebt
gewonnen op je lot van TV Warten? Op lotchecker.clubactie.nl
staat de uitslag.
Competitie: De 35+ploeg wordt weer ingeschreven voor de voorjaarscompetitie.
Maak Kennis Met Tennis: Zou je hier dit jaar ook aan mee willen doen? Stuur dan nu alvast
een mail naar tvwarten@gmail.com of meld het bij één van de bestuursleden.
Winterklaar: Nadat we de meeste werkzaamheden ruim voor de kerstdagen al hadden
gedaan, hebben we begin januari de netten en de “windkeernetten” op een mooie zonnige
middag nog weggehaald. Nog een paar maanden en dan wordt alles weer in gereedheid
gebracht voor het komende seizoen.
Oant sjen.

Bestuur T.V. Warten: Fokje Bouwmeester, Nynke Verduyn,
Easge Popma, Jan Koopmans, Eduard Rekker en Gerard Bouwmeester.

Uit het archief van Marten Oosterloo
Bij de opening van de tennisbaan moest er uiteraard ook getennist worden. Arnold
Bouwmeester met Clara Hospes aan de overzijde van het net speelden een
gemengd-dubbel tegen Rinske Andringa, en de allereerste tennisleraar van toen,
Marcel Kick.
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Warten en de Alvestedetocht

Sipke Castelein

Jeen v.d. Berg

links – Jeen Nauta

links - Rein Jonker

Wat de Alvestêdetocht oanbelanget hat Warten behoarlik in reputaasje! Fan de 15 sûnt 1909
offisjeel ferrieden tochten binne der omtrint 4 wûn troch Wartensters of âld-Wartenster.
Yn 1933 gongen de doe 23 jierrige boer Sipke Castelein en Abe de Vries yn de tiid fan 9
oeren en 5 min. as earsten oer de finish, beide krigen in 1e priis.
Troch it strieminne waar dat foarsein wie soe de tocht fan woansdei 3 febrewaris 1954 tige
dreech wurde. Neat wie minder wier. It waard in kostlik moaie dei, mei Jeen v.d. Berg as
winner dy’t yn de tiid fan 7 oeren en 35 min. oer de finish glide. Goeie toerriders ha harren dy
dei foar de radio sitten te ferbiten.
Fan Froubouren ôf ried yn de kopgroep fan fiif manlju, Jeen Nauta. Op de stedsgrêft efter de
Prinsentún rieden se de middeis fan 14 febrewaris 1956 nei 8 oeren en 48 min. hân yn hân
oer de einstreek. Se waarden diskwalifisearre. De 1e priis waard takend oan Jeen v.d. Berg
dy’t de priis lykwols wegere.
Op 26 febrewaris 1986 koe Rein Jonker revâns nimme op syn wûndere tocht fan 1985. Hy
stie doe nei in koarte nacht oan de finish nei in busreis fan in pear dagen hinne en wer
Poalen. It jier dêrop, yn ’86 ried Rein oant 30 km foar de finish mei Evert van Bethem op kop
doe’t er foel en in kameraman op in motor oer him hinne ried. Rein koe van Benthem wer
byhelje mar moast him by Aldstjerk dochs gean litte. Rein waard glorieus 2e.
Tiisdei 4 jannewaris wie it 25 jier lyn dat de lêste Alvestêdetocht ferriden waard. It wie in
tocht dy’t nei noch mar in koarte perioade fan froast frij rap útskreaun wie. De reedriders
hiene dêrtroch noch net folle kilometers yn de skonken. Al wie der net in Wartenster winner
by it wedstriidpeleton, neitiid koe Warten dochs 7 grutske toerriders huldigje. Se hiene in
geweldige oerwinning op harsels behelle!

Johannes v.d. Berg† - Siebe Veenstra – Hendrikus de Jong –
Franke Terpstra - Easge Popma – Douwe Wartena – Harm Visser†
22
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Sekuer is neitiid it krúske, harren kostberste besit, opburgen wurden.
Dochs kin it barre dat it krúske, al hoe goed bewarre ek, wei wurdt. Dit kaam in Wartenster
Alvestêderider út 1940 oer. Doe’t de man al âld wie, rekke it wei. Soks is in lyts drama. As
dan in pakesizzer en nammegenoat goed 57 jier letter sa’n selde krúske hellet en neitiid in
reed kriget mei in oantinken oan de tocht fan 1997 en dan ek noch bliken docht dat op dizze
reed pake yn ’40 nei grutte wierskynlikens de Alvestêdetocht riden hat, makket dat in bytsje
goed.
Hy wie yn foarm dat jier, hie earder al ferskate prizen op it lange ein wûn doe’t se him mei de
tocht fan ’63 by Bartlehiem fan it iis hellen. Troch it minne waar wie it net mear fertroud troch
te rieden, waard sein. It hat him altyd dwers sitten. De tochten dy’t noch folgen hat er
allegearre útrieden, ’97 yn 13 oeren en 30 min. De krúskes fan ’56, ’85 en ’97 wiene foar de
bern. It krúske fan ’86 woe er opspjelde ha at er syn lêste gong meitsje soe, hie er
beskreaun. Wêrom no it krúske fan ’86 fregen de bern harren letter ôf? De stimpelkaarten
joegen útslútsel. Al aardich op wei nei de 60 wie er, doe’t er de tocht fan ’86 hurder útried as
jierren earder de tocht fan ’56. Syn ‘persoanlik rekôr’ op de 220 km wie 9 oeren en 57 min.
Dit hat grif in bytsje fuort helle fan it sear fan ’63.
Sa sil elk syn ferhaal by it eigen Alvestêdekrúske ha, mar wat it riden fan dy tocht en it heljen
fan dat krúske mei minsken dwaan kin, is foar ien dy’t neat mei reedriden hat eins net te
begripen.
Guon tinke dat it troch it opwaarmjen fan de ierde ûnwaarskynlik is at der nochris in
Alvestêdetocht ferriden wurde sil. Waarman Piet Paulusma seit lykwols dat de tocht elk jier
neierby komt - litte wy ús dêr mar oan fêsthâlde.
Anne Heegstra

Warten actief
Beste Wartensters,
Na een aantal jaren actief te zijn geweest voor ons prachtige dorp is het tijd voor een nieuwe
groep mensen die graag activiteiten wil organiseren voor jong en oud. Vanaf dit voorjaar
willen wij graag het stokje doorgeven aan een nieuwe groep enthousiastelingen.
Je kan het zo leuk en gek maken als je zelf wilt, zowel het aantal als het soort activiteiten. Er
zijn een aantal dingen die jaarlijks terug komen zoals de organisatie rond de komst van
sinterklaas en activiteiten van de Merke. Voor ons waren dat ook de mooiste tijden waar het
hele dorp voor uit loopt.
Iedereen die iets wil kan meedoen, dus wil je mensen in het dorp leren kennen, samen met
vrienden aan de slag voor het dorp, gezellige avonden doorzakken, sportief bezig zijn en/of
elkaar helpen, laat het ons weten!
Met actieve groet,
Team Warten aktief
06-10940037 of mail naar
michel.hania@gmail.com
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Filmavond

BARN

De titel van deze film ten spijt – “Barn” is Noors voor kinderen – focust de regisseur vrijwel
alleen op de volwassenen die te maken krijgen met een dramatische gebeurtenis met een
grote emotionele impact. Tijdens de schoolpauze geeft de 13-jarige Lykke, dochter van een
parlementslid, haar klasgenootje Jamie, zoon van een populistische politicus, zo’n harde
klap dat hij bewusteloos neervalt en later overlijdt. Wat was de oorzaak en waarom schoot
het toezicht tekort? De schoolleiding, ouders en leerlingen moeten een manier vinden om
deze gebeurtenis te verwerken wat bemoeilijkt wordt door beschuldigingen, speculaties en
tegengestelde versies van de gebeurtenis. Zo ontstaat een indrukwekkend fresco van het
leven op een school, de wereld van dertienjarigen en hun ouders, relaties die onder druk
komen te staan, politieke stromingen die streven naar saamhorigheid maar die in de weg
staan, en schuldgevoelens waar men mee verder zal moeten leven.

Waar:
Wanneer:
Inloop:
Aanvang film:

De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea
Donderdag, 17 februari, 2022
19.15 uur staat de koffie/thee klaar
19.45 uur

Iedereen is welkom en de toegang is gratis !
Wij nemen de richtlijnen van het RIVM in acht!
Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten

Deze filmavonden hebben een interkerkelijk karakter
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De hantekening fan Kroes
Ik haw it as bistedokter noch meimakke dat in boer op skreiershoeke by winterwaar inkeld op
redens te berikken wie. Dan gong ik fanôf Heechhiem op noaren nei de Roekeboer foar
keallerij mei yn ‘e iene hân de ferlostas en yn d’oare de operaasjekoffer. Kleare romantyk!
Machtich fûn ik dat. Spitigernôch bin ik in hakkenkruk op redens; absolut gjin talint en sloppe
ankels. Ik gean net oer ien nacht iis, mar at der lykwols in toertocht riden wurde koe, wie ‘k
fan de partij. Fûn it manjefyk om mei krôkjend waar de Prinsehôftocht te streekjen troch de
Âlde Feanen. Nei sa’n 40 km riden en klúnjen skearden de binnenkanten fan myn
ankelknobbels lykwols oer it iis en wie de ‘koek’ wol op en in ‘zopie’ mear as wolkom. De
Alvestêdetocht wie sadwaande net foar my ornearre…
Myn jongere broer Tom is fansels út itselde hout snien. Hij skafte noaren oan mei fan dy
stive, hege skuon. Ik fûn dat dy jo tefolle yn jins bewegingsfrijheid beheinden sadat it like oft
jo ‘mei de broek fol’ rieden. Dy liet ik dus slûpe…
Yn it winterke fan ‘96 trof ik op ‘e Ûlesprong op it iis by tafal Hotse, in boer by ús út de krite.
Hotse is krekt sa’n leafhawwer as ik, mar behept mei itselde mankemint. Hy hie him bûgels
oanmjitte litten troch in útfiner út Ie. Dy moasten op de noaren monteard wurde om jo ankels
te stypjen, sûnder dat jo bewegings nei foaren en efteren begrinzge wurde. Hotse swearde
derby! Ik dus op nei Ie. Fanôf de alderearste kear dat ik mei bûgels ried koe ‘k myn lok net
op. No koe ‘k pas tochten reedride! Oerdwylsk waard ik daliks lid fan de Alvestêdeferiening.
De winter dêrop batste de froast der noch fûler yn. Doe’t foarsitter Henk Kroes op 2
jannewaris ‘It giet oan!’ ferkundige, foel ik haljetrewalje yn ‘e prizen. Ik wie nammentlik dat
earstfolgjende jier fuortendaliks ynlotte! Sa oerkaam my wakker deselde mazzel as
doedestiids mei de lotterij foar myn bistedokterstúdzje! Myn lidmaatskip op it lêste stuit
resultearre fansels wol yn in lette starttiid fan pas tsien oere op dy ferneamde 4 ͤ jannewaris.
It soe ek in hiele kâlde klobbe wurde…
Manmoedich gong ik foarearst foar de wyn fan start. By Reduzum waard ik op de Swette
troch doarpsgenoaten lûd oanmoedige. Op de Luts helle ik myn broer yn dy’t goed trije
kertier earder fan start gongen wie. Wie ‘k de earste yn ús praktyk dy’t in mobyltsje oanskaft
hie; dat kaam my no moai te pas. Yn Starum hie ‘k foar ‘t earst en fuort ek foar ‘t lêst efkes
kontakt mei it thúsfront, dêrnei stûke de Nokiabatterij nei alle gedachten fan ‘e kjeld.
No waard it mienens stôk yn ‘e wrede noardeastewyn. Yn hyltyd wikseljende ploechjes
belâne ik yn Boalsert. Healwei! Ik gunde mysels dêr in lang skoft en de kochte snert en
meinommen brogge smakken goed. Poeh, ik koe dêrnei mar dreech de slach wer te pakken
krije. Safolle oefenkilometers hie myn drokke praktyk my net gund te meitsjen. Ik moast
weromfalle op myn basiskondysje fan jierren as skoaljonge troch waar en wyn fytst te
hawwen.
Om en naby Arum rekke ik in skoftke yn ‘e streek mei in aardige maat. Hy skoudere my
lykwols doe’t ik trochskimerje liet dat ik perfoast geniete en alles wat no noch op myn iispaad
kaam as tajefte beskôge. Hy gong inkeld en allinne foar de einstreek op ‘e Bonke…
Fanôf Harns wie it foaral wer rjocht yn ‘e wyn op. It begûn te skimerjen en foar myn gefoel
duorre it in ivichheid ear’t ik Frentsjer yn ‘t fizier krige. Mar dat wie in bagatel yn fergelyk mei
wat my yn tsjuster noch oer de blikfeart naar Âlde Leie te wachtsjen stie! Derfan oertsûge dat
ik yn Bartlehiem fan ‘t iis reage wurde soe, besaude ik my deroer dat ik gewoan nei Dokkum
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dirigeard waard! Op de Dokkumer Ie ried ik it hiele ein op kop, myn folgers lieten it ôfwitte om
oer te nimmen...
It thúsfront siet ûnderwilens yn tûzen noeden en belle ûngerêst mei de organisaasje oft der
ek riders onderweis yn ‘t reid oantroffen wiene. Lokkich waard ik troch myn oare helte op de
tillevyzje sinjalearre yn it skynsel fan de stêdsljochten. It die bliken dat ik fiif minuten foar’t de
post yn Dokkum sluet ôfstimpele. No pas begûn ik sels te leauwen dat ik de Bonke helje soe!
It lêste hoart wie ommers foar de wyn.
As in nochteren keal bin ’k yn ienlikens oer de Ie werom gisele. In pear kear gong ik
ûnhuerich op ‘e hûd troch skuorren yn it troch tûzenen tramtearre iis en ûnderwilens gunde ik
mysels net iens tiid foar foeraazje. Yn in flok en in sucht wie ‘k wer tebek yn Bartlehiem. Doe
rekke myn illuzje yn skossen op de Âldtsjerkster Feart. Troch op ‘e nij dy skrale wyn en
hongerlapje gong by my it ljochtsje út. Yn Âldtsjerk waard my ferkundige dat ik it lêste stik
wol kalm útride koe, omt ik de einstreek dochs net mear foar tolven helje soe.
Oer de Moark seach ik yn ‘e fierte de felle lampen op de Bonkefeart. Efternei besjoen siet ik
yn it ploechje dat foar it each fan de kamera’s delsetten waard as de ‘teloarstelden’ dy’t it
krekt net helje soene. Sels fielde ik dat net sa. Gjin krúske fansels. Mar ik wie sa goochem
om kertier oer tolven efkes it einpetear dat de NOS mei Henk Kroes op ‘e Bonke hold ôf te
wachtsjen. Fuortendaliks dêrnei skeat ik de foarsitter oan mei de fraach oft hy yn ‘t lêste
stimpelfakje syn hantekening sette woe. Fansels wie hy my te wille. Sadwaande helle ik
precys fiifentweintich jier lyn nota bene de sjournaalbylden. En ik bin oprjocht grutsk dat ik de
fiiftjinde Alvestêdetocht folbrocht haw! In barren om te kuozjen omt krupsjes my op dit stuit
beheine soks ea nochris te dwaan.
Jannewaris 2022

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.

Mylene
Beauty-, Home- en Style producten
Betty Hiemstra
hiemstrawarten@gmail.com
06-53151360
De Bleek 20 – 9003 MH Warten
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Uit de oude doos
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Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen
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
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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
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Fysiotherapie Hettinga en Trip, Leeuwarderweg 61, 9005 ND in Wergea, 058-2137333
Fysiotherapie Smith, Garijp, tel: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).

Kommune – Februari 2022

39

40

Kommune Warten

