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2 Kommune Warten 

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

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

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

• Kopij en reacties op geplaatste artikelen kunnen alleen schriftelijk ingediend worden op 
het redactieadres, liefst via het e-mailadres, 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 9 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 28 november a.s. vóór 
12.00 uur op het redactieadres. 
 
Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende nummer geplaatst. 
 
Kopijdatum voor de volgende maanden: 
16 januari 2023 
13 februari 2023 
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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2   9.30          Breicafé, Gereformeerde kerk 

 
3 19.45  Filmavond, de Frissel in Wergea 
 
12 15.00  Presentatie JEEN door Mark Hilberts in de Kok e.d. Walvis 
 
16 18.00  Lekker Ite bij de Kok en de Walvis  
 
18 19.00  Verhalenavond Museum Warten  
 
19 10.00  Intocht Sinterklaas, Stoombootshead 
 
20 17.00  Bier&Smaak, de Kok en de Walvis  
 
20   9.30  Herdenkingsdienst, Gereformeerde Kerk in Warten  
 
23 18.00  Ophalen oud papier 

 
26 
 
26       
 
 
 

     15.00 
 
     20.00 

          50+ Bingo, de Kok en de Walvis  
 
          Pubquiz Warten Actief, ByBoellies 
 
 
 
 
 
 

   

Van de redactie 

 
Een volle agenda voor november! Er staan veel leuke activiteiten op het programma. En 
natuurlijk komt Sinterklaas dit jaar weer naar Warten. Gelukkig wist hij nog dat de kinderen in 
Warten op hem wachten. 
 
De volgende Kommune wordt een dubbelnummer. (december en januari) 
Berichten voor januari moeten dus ook voor 28 november aangeleverd worden. Dit is later 
dan normaal, zodat er iets meer tijd is om aan te leveren. 
De Kommune zal ook iets later verschijnen dan u gewend bent. (Tweede week december). 
 
Ook dit jaar kunt u weer gratis uw kerstwensen opgeven. Dit kan via de mail of u kunt ze 
opschrijven en inleveren bij Hoofdstraat 51. (voormalige supermarkt). 
 
 
 
 

 

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 
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Opbrengst collecte Nierstichting Warten 
 
Dit jaar hebben 11 vrijwilligers zich weer ingezet om de collecte in Warten goed te laten 
verlopen. Het was het derde jaar dat ook door middel van een QR-code gedoneerd kon 
worden en tevens was er een mogelijkheid om online te collecteren. Hier wordt steeds meer 
gebruik van gemaakt. De collecte heeft € 429,87 opgebracht. En de QR-code samen met het 
online collecteren € 171,00. Dit geeft samen het prachtige bedrag van € 600,87. 
Collectanten en gulle gevers, hartelijke dank hiervoor! 
 
Anneke Popma 
 

 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
DE KOK & DE WALVIS – NIEUWS EN DATA OM TE NOTEREN 
  
Met De Kok & de Walvis de winter door! 
Tijdens de herfst- en komende winter maanden kunt u voor speciale avonden, vol 
gezelligheid en lekker eten, terecht bij De Kok & de Walvis. 
  
De data van “Lekker Ite” staan vermeld in de Dorpsagenda. 
  
Verder hebben wij, bij voldoende reserveringen, de volgende thema-avonden voor u in petto: 
  
20 november ’22         17:00 uur        Bier & Smaak             €  39,50 p.p. 
                                                           Bier proeven met begeleidende gerechten  

(8 begeleidende gerechtjes) onder de bezielende 
begeleiding van bier troubadour Jan Nota. Genieten van 
zijn verhalen, muziek en bierkennis! 

  
18 december ’22         17:00 uur        Winter-barbecue         €  29,50 p.p. 

Buiten staat de barbecue aan en binnen branden de 
houtkachels, hoe gezellig is dat? 

  
29 januari ’23              17:00 uur        Go to the USA            €  39,50 p.p. 
                                                           We gaan voor XXL! 
  
  
Reserveren graag 5 dagen voor datum. Opgeven kan via mail info@dekokendewalvis.nl, 
telefonisch of whatsapp 0582551344. 
 

 
 
 

 
 

 

Ingezonden 

mailto:info@dekokendewalvis.nl
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GEZAMENLIJKE KERKDIENSTEN VAN DE PKN GEMEENTE 
"WARTENGAHE"   
EN DE GEREFORMEERDE KERK 

 
 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

 
Zondag 
 
 

6 nov 

13 nov  
20 nov 

 
27 nov 

9.30 

9.30 

9.30 

 
9.30 

 

Warten, Ger. kerk 

Warstiens, Herv. 
kerk 

Warten, Ger. kerk 

Warten, Herv. kerk 

 

ds. A.Buizer  
ds. J. v/d Meer 
ds. A. Buizer 
 
ds. A. Buizer 

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

 
 

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

 
KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

 
di. 
zo. 
di. 
zo. 

8 nov 
13 nov 
22 nov 
27 nov 

 

19.00 

9.30 

19.00 

9.30 

 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

Martinuskerk 

 
 

B. van der Wal 
B. van der Wal 
B. van der Wal 
G. Kamsma 

 

Euch. 
Euch. 
Euch. 
Wo.Co. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 
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Terugblik Kubb campingtoernooi 
Op zaterdag 24 september hebben we 
samen met SV Sparta en alle bezoekers 
een zeer geslaagd Kubb camping 
toernooi gehad. ’s Middags het 
kindertoernooi en ’s avonds streden maar 
liefst 18 teams mee voor de prijzen. De 1e 
prijs ging naar het team van Gerbrech, 
Fenna, Bernard en Lieuwe. Daarna werd 
de avond nog muzikaal voorgezet in de 
kantine met zanger Arjen Boltjes  
 
 

 

    
    
    

 
 
50+ Bingo zaterdag 26 november 
Op zaterdag 26 november organiseren we een bingo 
voor alle 50+’ers in Warten. De deelname is gratis en 
we zorgen voor een lekker bakje koffie met een 
gebakje. Ook zijn er leuke prijzen te winnen! 
Locatie: De Kok en de Walvis 
Tijd: Inloop vanaf 14.30 uur. De bingo start om 15.00 
uur 
 
Sinterklaasintocht zaterdag 19 november  
Op zaterdag 19 november is het zover: de Sint en zijn 
Pieten komen met de pakjesboot aan in Warten! Zorg 
dat jullie om 10.00 uur bij het Stoombootshaed zijn. We 
zullen daarna met z’n allen de Sint en zijn Pieten 
welkom heten in Warten. 
We gaan in optocht door het dorp om de aankomst van 
Sinterklaas te vieren. Daarna zijn alle kinderen tot en 
met 12 jaar welkom in de gereformeerde kerk, daar 
wacht iets leuks op ons. Aangezien het steeds voller wordt in de kerk hebben wij besloten 
dat de peuters en groep 1 en 2 met de ouders naar binnen mogen. De rest van de groepen 
mogen uiteraard ook naar binnen maar zonder ouders. Rond 12.00 uur zwaaien we de Sint 
en zijn Pieten weer uit!  
 
Pubquiz competitie is 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. 

Warten actief 
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Op de volgende datums zijn de Pubquizen: 
- 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 Pubquizen worden gehouden in de zaal van ByBoellies. Na afloop is er iedere keer 
livemuziek! 
Geef je team (max. 6 personen) snel op voor de eerst komende pubquiz via 
info@byboellies.nl. VOL = VOL  
 
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 
 

Ruim na haar zomervakantie in Friesland, 
wil Henn uit Haaksbergen de redders in 
nood uit Warten nog graag eens hartelijk 
bedanken. Dit voor hun waarschijnlijk 
levensreddende actie bij zonnepont de 
Oerhaal in Warten. Door de inzet van de 
schipper die ook nog eens een kundig 
arts bleek te zijn liep een hachelijk 
avontuur, waarbij haar zwager onwel 
werd, gelukkig goed af.  
“We waren afgelopen zomer twee weken op vakantie in Friesland. Na een heerlijk kopje 
koffie fietsten wij op een mooi fietspad langs het water op weg naar zonnepont de Oerhaal in 
Warten”, vertelt Henn haar emotionele verhaal. De zonnepont vaart over het Prinses 
Margrietkanaal tussen de jachthaven in Warten en het fietspad naar Earnewald en maakt 
deel uit van de pontjesroute De 8 van Grou.  
 
Sterke mannen  
“De schipper van de Oerhaal bleek ook nog eens een aardig en kundig arts te zijn. Omdat de 
ziekenauto niet op het smalle fietspad kon komen, hebben de sterke mannen mijn zwager op 
het pontje gelegd. Hier kwam hij al spoedig weer bij. Met de veerpont voeren wij naar 
Warten, waar de ziekenauto reeds klaar stond. Na een grondig onderzoek en contact met 
het LUMC ziekenhuis in Leiden, was een opname in het hospitaal gelukkig niet nodig“ 
 
Geen bloemen 
“De vrouw van de arts-schipper, die ook regelmatig met de Oerhaal meevaart, bood aan, 
mijn zwager en zus met haar auto, naar hun chalet aan het Bergumermeer te brengen. Toen 
mijn zus haar om het adres vroeg, om een bos bloemen te laten bezorgen zei ze; Nee 
hoor’daar komt niets van in. “We kunnen elkaar zo ook wel voorthelpen! 
 
Nogmaals dank  
“Toch willen we langs deze weg nogmaals onze hartelijke dank uitspreken aan deze zό 
behulpzame mensen uit Friesland en van het pontje de Oerhaal. Jullie zijn geweldig!!! 
Namens mijn zus, zwager, mijn partner en mij ‘enorm bedankt’.” 
 
Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Actief Media 

Warten in het nieuws  

mailto:info@byboellies.nl
mailto:warten-actief@outlook.com
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Fitnessparkje op het sportveld 
 
Al een tijdje zijn we bezig om een buiten fitnessgelegenheid in 
Warten te realiseren. We kunnen nu met trots aankondigen dat 
eind oktober gestart wordt/ is met de aanleg van de nieuwste 
“sportmogelijkheid” in Warten. We zijn met dit idee gestart omdat we merkten dat individueel 
en ongedwongen sporten steeds beter in veel drukke levens past. Omdat er veel fondsen 
zijn die dit soort veldjes steunen, wilden we deze kans niet aan Warten voorbij laten gaan. 
Het veldje komt tussen de tennisbaan en de Spartakantine in.  
We zijn in zee gegaan met het bedrijf Kompan dat alle apparaten zal leveren en de complete 
installatie en aanleg zal gaan uitvoeren.  
 
 

 
Het geheel wordt mogelijk gemaakt door: Het Iepen Mienskipsfûns van de provinsje Fryslân, 
Het Mienskipsfonds van de gemeente Leeuwarden, het BV Sport akkoord, Stichting De 
Friesland voor vitaliteit, De Rabobank, Dorpsbelangen Warten en menig uurtje van enkele 
inwoners. Vooral de subsidieverstrekkers zijn we zeer dankbaar voor hun gulle bijdrages. 
Zonder hen hadden we dit nooit kunnen realiseren. Er staat binnenkort voor een fiks kapitaal 
aan fitnessmaterialen op het sportveld. Ook zijn we blij met alle besturen van verenigingen 
die hier ondersteuningsverklaringen voor in hebben gevuld.  
Om ervoor te zorgen dat het veldje ook over enkele jaren nog aantrekkelijk is om te gaan 
sporten, vragen we de gebruikers er netjes mee om te gaan. De toestellen zijn bedoeld voor 
Wartensters vanaf 13 jaar. Onder andere met QR-codes kun je per apparaat zien wat de 
mogelijkheden zijn. 
We vinden het mooi dat het nu gaat beginnen en nodigen jullie later graag uit voor de 
officiële opening. Dit fitnesveldje is een initiatief van S.V. Sparta fitness tezamen met Gerard 
Bouwmeester en ondersteund vanuit Dorpsbelangen. Wees vrij hier activiteiten te 
organiseren met een clubje (sport)vrienden of om er in je eentje een circuitje te draaien.  
 
 
 
  

Dorpsbelangen Warten 

Zo komt het er uit te zien 
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Bestuurswissel 
 
Zoals wellicht bij de meesten van jullie wel bekend, verhuizen Oege, Jelmer en ik (Ludwina) 
eind november naar Harlingen. Hierdoor stopt mijn bestuursfunctie als voorzitter in het 
Dorpsbelang.  
 
Langs deze weg wil ik jullie laten weten, dat ik mij met veel enthousiasme en plezier heb 
ingezet voor de belangen van het dorp. Vaak werd mijn geduld voor bepaalde zaken op de 
proef gesteld, maar ook vaak gaf het energie om mooie zaken met dorpsgenoten en 
gemeente tot stand te brengen.  Ik hoop dat de saamhorigheid onder de bewoners, 
ondernemers en verenigingen samen met de gemeente kunnen worden uitgebouwd. Alleen 
samen sta je sterk, en zoals ik al vaker heb gezegd…..waar een klein dorp groot in kan 
zijn…….. Dorpsbewoners bedankt voor alles.  
 
Verheugd kan ik mededelen dat Nynke Krottje bereid is gevonden om zitting te nemen in 
Dorpsbelang. Welkom Nynke en ik hoop dat je met hetzelfde enthousiasme je kunt inzetten 
voor ons mooie dorp.   
Jacob Koopmans neemt het voorzitterschap van mij over. 
 
 
 
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; Jacob Koopmans, Midsbuorren 1,  
jkoopmans@buiteveld.nl, tel: 06-51368886 
• 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; Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, tel: 06-45806173 
• Lid; Jana Andonovski, Hoofdstraat 46, tel: 06-55908017 
• Lid; Nynke Krottje, De Mieden 10, tel: 06-36396628 
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Het vaarseizoen 2022 zit er weer op!                                                                                      
We zijn met de pont van start gegaan in het voorjaar op 15 
april. Dat Paasweekend en de eerste weken daarna zijn wel zonnig maar koud met veel 
harde wind. Eind mei wordt er zelfs nog gevaren met mutsen op en handschoenen aan. 

De pont is dit jaar van nieuwe zonnepanelen en een boegschroef voorzien. Na de jaarlijkse 

verfbeurt ligt hij ook weer als nieuw aan de steiger in de Jachthaven. Voor we van start gaan 

moet er echter nog wel het een en ander gebeuren. Het ponthok van binnen en buiten 

schoonmaken, de voorraad aanvullen, zuilen en vlaggenmasten terugplaatsen en niet te 

vergeten nieuwe stoelen halen. De oude, die er niét meer uitzien, zijn naar het stort gegaan.         

Dit jaar hebben we de klus geklaard met 50 vrijwilligers. Het is fijn dat iedereen zo 

enthousiast is en er altijd voor gaat, ondanks dat er natuurlijk wel eens problemen zijn.      

Het begint er al mee als de nieuwe boegschroef het de eerste tijd niet doet en tot overmaat 

van ramp houdt de motor van de pont er Paasmaandag ook mee op. O jee, dit belooft wat! 

Na anderhalve dag is de motor echter alweer gerepareerd en met vereende krachten 

teruggeplaatst. Er kan gelukkig weer gevaren worden.  

Al met al hebben we een práchtige zomer gehad met een verscheidenheid aan passanten uit 

allerlei landen en streken zoals Fransozen, Duitsers, Engelsen, Amerikanen, Belgen, Denen, 

Mexicanen, Brabanders, Limburgers, maar ook van dichtbij zoals de burgemeester van 

Assen. Uit het logboek maak ik op dat er leuke verhalen van vrolijke mensen aan boord zijn 

en dat maakt het natuurlijk de moeite waard om vrijwilliger te zijn.  

Er zijn 23.541 overtochten geteld dit jaar. De maand augustus met 7.332 passanten is 

sowieso een topmaand, maar ook met het hoogste aantal van al die jaren dat de pont vaart 

vanaf 2005. Volgend jaar kunnen we wellicht de 250.000ste passant verwelkomen. 

Zondag 25 september jl. is de laatste vaardag van dit seizoen. In de week daarop is er een 

avond georganiseerd met de vrijwilligers om het afgelopen seizoen te evalueren en in 

oktober volgt nog een afsluitend etentje.  

Namens het bestuur,                                                                                                                                                                           

Liesbeth van der Werff                                               

 
 
 
 
  

Zonnepont  De Oerhaal                    
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Op dinsdag 27 september 2022 jl., ruim tachtig jaar nadat in de 
nacht van 4 op 5 september 1942 een Lancaster R5682 
bommenwerper in de Neare Saiter neerstortte, werd op de 
Gemeentelijke Begraafplaats van Warten door een Geestelijk 
Verzorgster van de RAF een zegening uitgesproken over het 
graf van de Engelse Pilot Officer Peter C.V. Joslin. Hij was de 
piloot van de destijds neergestorte Lancaster.  
 
Toen dit toestel in 2017 werd geborgen, zijn nog stoffelijke 
resten aangetroffen. Aanvankelijk veronderstelde, lees hoopte 
men dat deze van de nog altijd vermiste Canadese 
staartschutter James Cooper zouden kunnen zijn. DNA-
onderzoek heeft uitgewezen dat het om stoffelijke resten van 
Peter C.V. Joslin ging.  
 

Deze stoffelijke resten zijn in kleine, besloten kring door o.a. leden van de RAF en de 
Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht in het bijzijn van Peter Joslin, 
kleinzoon van de verongelukte Pilot Officer Peter C.V. Joslin, met militaire eer in het reeds 
bestaande graf op de Gemeentelijke begraafplaats van Warten, bijgezet.  
Een trompettist van de RAF blies de last post.  
Vervolgens werd de Engelse vlag door een majoor van de Bergings- en Identificatiedienst 
Koninklijke Landmacht aan de kleinzoon van Peter C.V. Joslin overhandigd. 
 
De SMAMF (Stichting Missing Airmen Memorial Foundation) verrichte onderzoek naar deze 
Lancaster bommenwerper en Provincie Friesland richtte over de vlucht en de berging een 
permanente tentoonstelling in het bezoekerscentrum van It Fryske Gea te Earnewâld in, 
welke op deze locatie nog te zien is t/m volgend voorjaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: S. Kuiper 

 

 
De rampvlucht van de Lancaster R 5682 in de nacht van 4/5 september 1942 
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Museum Warten organiseert ook dit jaar weer een WINTERJÛNENOCHT, een 
verhalenavond, en wel op vrijdagavond 18 november a.s. Op verschillende locaties aan een 
sfeervol verlicht Hellingpaed zullen bijzondere en spannende verhalen worden verteld.  
 
Rein Jonker, oud-Wartenster en 
Elfstedenrijder, gold in de jaren 80 van de 
vorige eeuw als groot kanshebber voor het 
winnen van de Elfstedentocht. In 1986 werd hij 
na een val 2e achter Evert van Benthem. Na zijn 
vele overwinningen won Rein in 1993, 1998 en 
2000 het NK marathon voor veteranen op 
kunstijs. Bij de kachel in de voorkamer van de 
boerderij vertelt Rein over zijn belevenissen en 
overwinningen gedurende zijn lange 
schaatscarrière.  
 
Een bijzondere locatie waar je deze avond mee het verleden in wordt genomen, is de oude 
smederij aan het Hellingpaed. Catrinus van Balen weet van de tijd toen hier de koning van 
Warten woonde en werkte, hier grote kofschepen voor de Oostzee werden gebouwd, dat  
deze koning uit dwarsigheid een eigen tableau liet maken en deze in de gevel van zijn huis 
plaatste.  
 
In de stal vertelt de rondwarende geest van de boerderij over Koning Redbad, de tijd dat 
Warten een stad werd, deze tot grote welvaart kwam en hoe het komt dat Warten nu alleen 
nog maar een rustig dorp bij het veen- en moerasgebied de Alde Feanen is! 
  
Tussen de verhalen door wissel je van locatie en is er gelegenheid om wat te drinken in it 
Earmhûs, hier is de ‘koek en zopie’ met glühwein, chocolademelk en warme worst. 
 
Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 5,--, dit is incl. één  
consumptie. Het is de bedoeling dat er wordt gerouleerd tussen de verschillende locaties, 
daarom wordt er verteld volgens een tijdsschema.  
 
De ruimte in de smederij, in de voorkamer en op de stal van de boerderij is beperkt, wat de 
gezelligheid verhoogt, maar wel betekent … vol = vol. Dus kom op tijd! 
 
Datum: 18 november 2022 
Tijd:  19.00 uur 
Plaats:  It Earmhûs Warten 
Entree: € 5,--, incl. 1 consumptie 
 
 

 
WINTERJÛNENOCHT 18 november a.s. om 19.00 uur. 
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Kinderboekenweek Gi Ga Groen in groep 1 en 2  op De Finne. 
 
 
In het kader van de 
Kinderboekenweek hebben de 
kleuters veel gewerkt over onder 
andere het regenwoud. We hebben 
de hal omgetoverd tot een echt 
oerwoud, we knutselden de 
prachtigste dieren en zongen mooie 
liedjes. Ook hebben we samen een 
woordspin gemaakt. Waar denk je 
aan als we praten over het 
regenwoud? Alle opmerkingen 
worden verzameld in de woordspin. 
Daarna hebben we de woorden van 
alle dieren geklapt. Hoeveel stukjes 
heeft het woord? We plakken er 
evenveel rondjes onder.  
 
Op de foto’s kunt u zien hoe deze woordspin eruitziet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Finne 
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Plaats  : Eetcafé de Kok en de Walvis 
Datum   : Zaterdagmiddag 12 november 2022 
Tijd      : Inloop 14.45 uur, start 15.00 uur. 
 
Eindelijk was het dan zover! Mark Hilberts presenteerde eind september in het 
Schaatsmuseum van Hindelopen zijn boek JEEN, de biografie over Elfstedenwinnaar en 
oud-Wartenster Jeen van den Berg (1928 – 2014). 
Jaren is Mark bezig geweest met het verzamelen van informatie en feiten om tot een zo 
eerlijk en objectief mogelijk beeld van Jeen te komen. Niet alleen Jeen als sportfiguur heeft 
hij beschreven maar ook de mens, de familieman Jeen heeft hij in woorden proberen vast te 
leggen.  
 
Het boek vertelt over Jeen’s dramatische vertrek van de boerderij op de Feanhoop. Dit heeft 
een onuitwisbare indruk gemaakt  op het kleine jonkje, dat hij toen nog was. In zijn jeugd, 
met zijn ouders en broertjes in een woonarkje aan een ‘stripe’ bij pake en beppe op de 
Kooiplaats, heeft hij onbezorgd door de Alde Feanen kunnen dwalen. Zomers in de schouw 
er op uit en ’s winters zwierf hij op een paar oude ‘houtsjes’ (want heit en mem hadden geen 
geld voor nieuwe) over dichtgevroren poelen en petgaten. Het werk van zijn vader Halbe 
bracht mee dat hij zijn lagere schooltijd gedeeltelijk in Earnewâld en Warten heeft 
doorgebracht. Het boek geeft een goed beeld hoe jeugd en afkomst een mens kunnen 
vormen. 
 
Graag kwam Jeen even in Warten, voor een bezoekje aan een oude schoolkameraad of 
gewoon, voor een bakje koffie samen met Atty bij Lingsma op het terras aan het water. 
55 Jaar na het winnen van de Elfstedentocht was in het Earmhûs een kleine 
overzichtstentoonstelling van Jeen zijn schaatscarriére. Hier was toen nog maar een klein, 
maar wel bijzonder deel van zijn vele honderden prijzen te bezichtigen. Het merendeel had 
hij jaren geleden al geschonken aan het Schaatsmuseum in Hylpen, waar een speciale 
vitrine over Jeen is ingericht. 
 
Zaterdagmiddag 12 november a.s. zal biografieschrijver/docent Mark Hilberts een 
presentatie in Warten houden over het leven van bevlogen sporter en familiemens Jeen van 
den Berg. Door beeldmateriaal wordt de presentatie aangevuld. Na afloop is het boek 
verkrijgbaar.  
 
Je bent van harte welkom! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie biografie  J E E N  
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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:          De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea      
               Wanneer:                   Donderdag, 3 nov. 2022  

Inloop:                       19.15 uur staat de koffie/thee klaar                                         
               Aanvang film:           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  
 

 

 

 

 

 

Dit is een gezamenlijke uitnodiging van de hervormde gemeente Wartengahe en de 
gereformeerde kerk te Warten (PKN). 
Wij nodigen u van harte uit om bovengenoemde bijzondere dienst bij te wonen, waarin de 
overledenen in het afgelopen jaar uit Warten, Wergea en Warstiens worden herdacht. 
Tijdens deze herdenking zullen de namen van de overledenen worden voorgelezen.  
Familieleden die aanwezig zijn kunnen zelf een kaars aansteken voor hen.   
Voorgaande herdenkingen hebben veel betekenis gehad voor de aanwezigen. 
Na de dienst is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken en elkaar te spreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraden van de hervormde en gereformeerde kerk te  
Warten, Wergea en Warstiens. 
 
 
Contactpersonen :     Ds. Alice Buizer      tel. 058-2159100 
                                     Leentje Kalsbeek   tel. 058-2551218 
                                    Tineke Bruinsma   tel. 058-2552591  
 

 

Filmavond  
 
 

Uitnodiging voor de herdenkingsbijeenkomst zondag 20 november om 
9.30 in de Gereformeerde Kerk te Warten  
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De allereerste 
Op zondagochtend bellen vakantiegangers mij: ‘Dokter, onze hond wordt plotseling zo dik en 
probeert te braken, maar dat lukt niet.’ Me meteen bewust van de ernst van de situatie, 
spreek ik met de eigenaar af dat hij diréct naar de praktijk komt. Bij aankomst kwispelt Esra 
gelukkig nog wel, maar het is bepaald niet van harte. Na onderzoek van de tienjarige Duitse 
Staande leg ik haar baas en bazin uit dat ze zeer vermoedelijk een maagkanteling heeft en 
zo snel mogelijk geopereerd dient te worden. Gelukkig beschikken we tegenwoordig over 
gasnarcoseapparatuur zodat we dat zelf kunnen doen. De prognose wordt daardoor meteen 
veel gunstiger, omdat doorsturen vooral ook tijd kost. Zonder weifeling krijg ik meteen 
toestemming om in te grijpen. Esra wordt gauw onder zeil gebracht en aan de zuurstof 
gelegd. Ondertussen boor ik mijn collega z’n boswandeling door de neus, omdat dit toch echt 
een operatie is die we met z’n tweeën moeten doen. 

Na het openen van de buikwand blijkt de maag nog groter dan gedacht en halen we eerst de 
druk van de ketel door de maag aan te prikken, zodat overtollig gas kan ontsnappen. 
Vervolgens draaien we de maag en de daarmee samenhangende milt voorzichtig terug en 
proberen we met een sonde via de bek de maag te spoelen. Dit lukt maar matig, omdat 
stukken taugé de sonde steeds verstoppen. Taugé verteert niet in de maag, ondanks dat het 
er al een halve dag in zit en komt er precies zo uit als het erin is gegaan. Na veel blazen en 
aanzuigen aan het andere uiteinde van de sonde weten we uiteindelijk de maag leeg te 
hevelen. Zeker weten dat er aangenamere werkzaamheden zijn! Bovendien wekt de aanblik 
van het volle wasteiltje bami goreng vermengd met hondenvoer, dat al een half etmaal in een 

Duitse Staande heeft verkeerd, de eetlust ook niet bepaald op … 

Wanneer de maag helemaal leeg is, hechten we de maaguitgang aan de binnenzijde van de 
buikwand vast en wordt Esra weer gesloten. We hebben ondertussen al een infuus 
aangesloten om de shocktoestand op te heffen en de bloedsomloop te stabiliseren. We zien 
tot onze tevredenheid dat de grauwblauwe kleur van de tong is veranderd in mooi roze. Esra 
komt vlot weer bij en het eerste wat ze doet is kwispelen. De twee dagen die volgen is ze 
overigens een fantastische patiënt. Ze blijft netjes van de infuusslang af en gehoorzaamt 
keurig. Dat infuus is nodig omdat ze absoluut niets mag eten, om zo de maag volkomen rust 
te geven. De volgende middag proberen we eerst voorzichtig een dieetdrank. Dat gaat 
prima. Aangezien de maag dit goed verdraagt, kan het infuus worden afgekoppeld en mag 
Esra ’s avonds weer naar huis. Een enthousiast en wederzijds blijmoedig weerzien volgt. 
Dieetvoer vergezeld van een strikt voedingsregiem gaat mee. Esra eet dus voorlopig geen 
Chinees meer, zelfs geen restjes. Wij trouwens ook even niet! Twaalf dagen later blijkt uit 
een telefonisch contact dat Esra het uitstekend maakt en spreken we af dat ze het veld weer 
in mag. Aan de voet van haar baas, wachtend op zijn commando en vervolgens door de 
weiden sprinten, is namelijk haar lust en haar leven! En zo eindigde mijn allereerste 

‘bistedokter’ precies 20 jaar geleden. 

Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou,  Oedsmawei 13, 9001 ZJ GROU. Tel. 0566 - 60 14 64 
E-mail:   info@dierenartsgrou.nl      www.dierenartsgrou.nl      en     www.bistedokter.nl  
 
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag van 8.00 - 9.30 u. 
Spreekuur gezelschapsdieren: uitsluitend op afspraak! 
Balie geopend: maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u. 
     
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar. 

mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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Bernehan  
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Last van een veel te hoge energierekening? De energieprijzen zijn op dit moment erg hoog. 
Maar in een paar slimme stappen kunt u veel energie en dus ook geld besparen. Om u te 
helpen uw woning te verduurzamen en energie te besparen, hebben we hier een aantal tips 
voor kleine maatregelen in huis en een kort overzicht welke subsidies beschikbaar zijn. 
Kleine maatregelen in huis 
In uw eigen huis kunt u met kleine maatregelen ook veel energie besparen. Dit kan met een 
groot of klein budget maar ook zonder budget door verandering van gedrag: 

- CV op 60 graden (laten) zetten; www.zetmop60.nl 

− Korter douchen of kouder douchen 

− Waterbesparende douchekop 

− Alleen de leefruimte verwarmen (bijvoorbeeld de woonkamer) 

− Tochtstrips gebruiken 

− Ledlampen gebruiken 

Energiecoaches voor minima 
 
Heeft u een klein budget en weet u niet goed hoe u 
thuis energie kan besparen? Onze energiecoaches 
helpen u graag! Stuur een mailtje naar 
energiecoach@leeuwarden.nl 
 
Subsidies 
Er zijn een aantal subsidies en leningen, waar u 
gebruik van kunt maken als u uw woning wilt 
verduurzamen: 
Eigen woning 

- Als u energiebesparende maatregelen in uw woning uitvoert, kunt u van de 

rijksoverheid subsidie krijgen. De ISDE-subsidie. Afhankelijk van welke maatregel u 

uitvoert en hoeveel, kunt u een subsidie van 15% tot 30% krijgen. 

- Met de Duurzaamheidslening kunt u geld lenen voor energiemaatregelen in uw 

woning. Bijvoorbeeld voor isolatie of een warmtepomp. 

- Is uw woning meer waard dan de hoogte van uw hypotheek? Dan biedt gemeente 

Leeuwarden de Verzilverlening aan. U kunt de aanpassingen aan uw woning dan 

betalen vanuit de overwaarde van uw huis, zonder dat uw maandlasten stijgen. 

Verenigingen van Eigen woningbezitters (VvE’s) 

- VvE`s kunnen de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen. 

Onder andere voor zonneboilers, warmtepompen en een aansluiting op een 

warmtenet.  

- Met de regeling energiebesparing eigen woning (SEEH) kunnen VvE’s subsidie 

krijgen voor: het isoleren van het dak, de buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas.  

- Wilt u als VvE advies op maat krijgen? Over welke energiebesparende maatregelen 

nu het meest geschikt zijn voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de subsidie voor 

'Energieadvies en procesbegeleiding' 

Samen aan de slag met een energie-initiatief 
Wilt u zelf een verschil maken in uw dorp of wijk dan kunt u een energie-initiatief beginnen. 
Weet u niet waar u moet beginnen? Of juist uw bestaande initiatief verder brengen? Vraag 
dan de subsidie voor duurzame wijken en dorpen aan!  
Meer informatie?  
Alle tips en subsidies vindt u op het Energieloket: www.energieloketleeuwarden.nl 
 

Tips en subsidies voor energiebesparing  

http://www.zetmop60.nl/
mailto:energiecoach@leeuwarden.nl
http://www.energieloketleeuwarden.nl/


32 Kommune Warten 



Kommune – November 2022 33 

  



34 Kommune Warten 

  



Kommune – November 2022 35 

  



36 Kommune Warten 

  



Kommune – November 2022 37 

 

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 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 

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 | 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 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


38 Kommune Warten 

 
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: 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 
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