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2 Kommune Warten 

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

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

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

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

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

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

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

 

COLOFON 
 
Redactie: 
Redactieadres en e-mail adres:  
Lianne Koning, Hoofdstraat 6, 9003 LH Warten 
Sylvie Montulet, Hoofdstraat 51, 9003 LD Warten 
e-mail: kommunewarten@hotmail.com (redactieadres), 
Anneke Popma, bezorging (tel.: 058-2552254, Annekehoekstra1957@hotmail.com) en 
Tjitske de Wal, Marjan van der Leij 
 
Bestuur: 
Fenna Bouma, penningmeester  
Daphne van der Velde, voorzitter, secretaris en advertenties (daphnevdvelde@hotmail.com) 
 
Oplage: 
470 exemplaren, 53e jaargang, nummer 10 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 16 januari 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: 
13 februari 
20 maart 
  

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

 

7 9:30 Breicafé Gereformeerde Kerk 
14 18:00 Lekker Ite bij de Kok en de Walvis 
16 20:00 Kerstgala groep 7/8 en 1e en 2e klas VO bij de jeugdsoos 
17 14:00 Kerststukjes maken bij de Kok en de Walvis 
18 17:00 Winter Barbecue bij de Kok en de Walvis 
21 16:30 Broodmaaltijd alleenstaanden en ouderen, Gereformeerde Kerk, opgave 

voor 14 december 
21 18:00 Ophalen oud papier 
23 20:00 Kerstgala jeugdsoos 
24 19:00 Kerstkuier Wergea, gezamenlijke kerken Warten/ Wergea 
31 13:00 Carbidschieten sportveld Spartakantine open 
31 19:00 Vuurwerkshow voor de kinderen, sportveld 
 

Januari 

1 0:45 Vuurwerkshow sportveld, Spartakantine open 
1 15:00 Nieuwjaarsduik bij de Kok en de Walvis, borrel bij de jeugdsoos 
11 9:30 Breicafe Gereformeerde Kerk 
13 18:30 Filmavond Knutselclub groep 6 t/m 8, Jeugdsoos 
14  20:00 Pubquiz Warten Actief, ByBoelies 
18 18:00 Lekker Ite bij de Kok en de Walvis 
18 18:00 Ophalen oud papier 
19 20:00  Kaartvoorverkoop Toanielselskip Warten 
20 18:30 Filmavond Knutstelclub, groep 3 t/m 5, Jeugdsoos 
29 17:00 Go tot he USA, Kok en de Walvis 

 
 
Ingevlogen: Clide en Catharina Fernandes- Borst, uit Heerhugowaard,  
 met hun 2 kinderen Lis en Zion op de Bleek 13.  
 
Verhuisd:   
 Riemer, Annet, Wycher en Wander Bouma van Greiden 10 naar 

Midsbuorren 20 
 
Uitgevlogen: Oege, Ludwina en Jelmer Castelein, naar Harlingen. 
 
 
 
 

 

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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Bestuur en redactie van de Kommune wensen alle lezers fijne kerstdagen en een 
voorspoedig Nieuwjaar. 
We kunnen eindelijk weer gezamenlijk kerst vieren en bij elkaar op bezoek gaan, zoals dat 
hoort met de Kerst en oud en nieuw. 
 
We willen iedereen bedanken die afgelopen jaar heeft meegeholpen aan de totstandkoming 
van de maandelijkse Kommune.  
Speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die meehelpen aan de verspreiding van de 
Kommune elke maand weer door weer en wind.  
  
Zonder bijdrage van inwoners kan de Kommune niet bestaan. In dit kerstnummer vindt u ook 
weer een paar mooie bijdragen. Bedankt daarvoor! 
 
Wij hopen samen met u in het nieuwe jaar weer mooie dorpskranten te maken! 

 

 
  

Familie, buren en vrienden 

Een fijn kerstfeest en een 

gezond 2023. Oane en Maaike 

Bij deze, wens ik familie, vrienden en 
bekenden, prettige feestdagen en een 
gezond 2023 toe. 

Anneke Sterrenberg 

Eltse freon en bekinde winskje ik in sûn, 
lokkich en leafdevol 2023 ta.  

Jantsje Nijboer 
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Preekbeurten van de PKN Gemeente Wartengahe 
 
Zondag      4 dec   9:30 Warten Ger. Kerk ds. Y v.d. Pol, org. Anne de Vries 
Zondag    11 dec 9:30 Wergea RK Kerk Past. V.d. Wal/ ds Klinkvis, org. Jan Swart 
Zondag    18 dec 9:30    Warten, ger Kerk Ds. A. van Harten-Tip, org. Karel Bijlsma 
Zaterdag  24 dec      19:00 Wergea   KERSTKUIER 
Zondag    25 dec 9:30 Warten, herv. Kerk Ds. A. Buizer, m.m.v. Ynspiraasje 
 
Zondag     8 jan 9:30     Wergea, de Frissel ds. A. Buizer, org. Anne de Vries 
Zondag   15 jan 9:30 Wergea, de Frissel ds. A. Buizer, org. Haijte Haijtema 
       Nieuwjaarsdienst met koffie 
Zondag    22 jan 9:30 Warten   Ds. A. Buizer, org. Jelle Visser 
Zondag    29 jan 9:30 Warten  Ds. Oane Dijkstra, org. Jan v.d. Wal 
 
 
KERKDIENSTEN VAN DE GEREFORMEERDE KERK 

 
Zondag      4 dec   9:30 Warten Ger. Kerk ds. Y v.d. Pol, org. Anne de Vries 
Zondag    11 dec 9:30 Wergea RK Kerk Past. V.d. Wal/ ds Klinkvis, org. Jan Swart 
Zondag    18 dec 9:30    Warten, ger Kerk Ds. A. van Harten-Tip, org. Karel Bijlsma 
Zaterdag  24 dec      19:00 Wergea   KERSTKUIER 
Zondag    25 dec 9:30 Warten, herv. Kerk Ds. A. Buizer, m.m.v. Ynspiraasje 
Zaterdag    31 dec 19:30 Warten  Ds. A. Buizer, GK Oudjaar 
Na de dienst bent u van harte welkom een bakje koffie/ thee te komen drinken.  
 
Zondag  1 jan  10:00 Warten, Ger. Kerk Ds. A. Bouma, koffie/thee staat klaar 
Zondag  8 jan  9:30 Warten,Ger. Kerk Ds. Douma- v.d. Molen 
Zondag  15 jan 9:30 Warten, ger. Kerk Kerkenraad 
Zondag  22 jan 9:30 Warten, Ger. Kerk Robert Colijn 
Zondag  29 jan 11:00 Warten,Ger. Kerk Ds. J. de Lange 
Zondag  29 jan 16:30 Wergea, Frissel Pastoor LR v.d. Wal Oecumenische 
dienst van Eenheid, in kader van de gebedsweek. Inloop 16:00 uur  
Noflike krystdagen en folle lok en Seine yn 2023 
 
 
Kerkdiensten van de Katholieke Kerk Sint Martinus Wergea- Warten 
 
 
Dinsdag  6 dec 19:00  Euch.   B. v.d. Wal 
Zondag 11 dec 9:30  Oecumenisch ds Klinkvis/ B v.d. Wal 
Dinsdag  20 dec 19:00  Euch.  B. v.d. Wal 
Zondag 25 dec 9:30  Euch.   G. Kamsma/ L. Minnema/ B v.d. Wal 
 
Winterrooster RK Martinuskerk worden gehouden in de Frissel 
 
Zaterdag 7 jan 19:00  Euch.  B. v.d. Wal 
Zondag 22 jan   9:30  Euch.   B. v.d. Wal 

Kerkdiensten 
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Aan alle alleenstaanden in Warten/ Wergea en Warstiens, 
 
Ook dit jaar willen wij weer een genoeglijke bijeenkomst, voor ouderen/ alleenstaanden uit 
Warten organiseren. Een gezellig samen zijn onder het genot van een kopje koffie/ thee en 
een broodmaaltijd.  
Dit alles in het teken van het Kerstfeest. 
  
Hierbij nodigen wij u uit om ook aanwezig te zijn op woensdag 21 december. 
’s middags in het lokaal bij de Geref. kerk te Warten.  
Vanaf 16.30 uur staat de koffie/ thee klaar, u bent allen van harte welkom.  
 
Heeft u/jij zin om hierbij ook aanwezig te zijn, dan bent u/ jij van harte welkom.                                        
Geef u/ jij dan op voor 14 december a.s., dit i.v.m. de boodschappen.  
  
Voor meer inlichtingen/ opgeven, dan kunt u contact opnemen met één van  
onderstaande vrijwilligers. Ook voor vervoer kan evt. worden gezorgd. 
 
Dukkie v.d. Kuur   tel: 2552993  
Geke v. Werkhoven   tel: 2552638                                                                                            
Taeke de Jong   te: 2551086 
Botina v.d. Hoek   tel: 2552453 
 
Foar eltsenien alfêst warme en gesellige feestdagen tawinske, tink ek in bytsje om elkoar. 

 
 

 
 

 

Kerstavond, zaterdag 24 december a.s., wordt het oude kerstverhaal in Wergea tot leven 
gebracht. Terwijl je door het sfeervol verlichte dorp wandelt maak je aan de hand van 
taferelen en verhalen o.a. mee hoe een eenvoudige timmerman verneemt dat zijn vriendin 
uit het niets een kind gaat krijgen. Hoe een heerser wil weten wie er allemaal in zijn land 
wonen, hoe mensen van ver aan de hand van een ster vreemde berichtjes krijgen en 
engelen, ja zelfs een heel engelenkoor, laat van zich horen! Op verschillende plaatsen wordt 
onderweg en aan het eind van de tocht muziek gemaakt.  
  

De wandeling is ruim 1,5 km lang en geschikt voor jong en oud.  
Afhankelijk van je tempo ben je 1 tot 1,5 uur onderweg.  
De start is van 19.00 tot 19.15 uur vanaf de Wopkehoek.   
  

We houden ons aan de dan geldende corona-
maatregelen en je deelname is op eigen risico.   
  

Loop je mee? Tot dan!  

  

Krystkuier Warten-Wergea-Warstiens  
  

Alice, Botina, Jitske, Rinie, Dine,   

Isabel, Jet, Mieke en Anne  

  

Broodmaaltijd ouderen en alleenstaanden 

Krystkuier 
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Beste Wartensters, 
 
Al fan 25 novimber ôf binne wy gjin ‘echte’ Wartensters mear. Wy wenje no tydlik yn in 
prachtich fakânsje hûske midden yn Harns. Wy hawwe de tiid om te akklimatisearen en 
Harns te ferkennen. Per 1 febrewaris start ús aventoer by de Herbergier Harlingen. Wy 
nimme dan dizze lytsskalige wenfoarm foar minsken mei geheugen problemen oer. Yn de 
Herbergier is plak foar 17 bewenners. Wa nijsgjirrige is, kin ús aanst fine op 
www.herbergier.nl/harlingen 
Lâns dizze wei wolle wy eltsenien tank sizze foar de moaie tiid dy't wy in Warten hân hawwe. 
Mear as 50 jier oantinkens nimme wy mei en Warten hâldt fansels in grut plak yn ús hert. We 
komme elkoar fêst wer tsjin en wa 't wol is fan herte wolkom yn Harns. 
 
Wy winskje jimme noflike krystdagen en folle lok, plezier en sûnens foar 2023. 
 
 Oant sjen, Oege, Ludwina en Jelmer Castelein.  
 

 

Pubquiz competitie  
Begin dit jaar hebben we een aantal geslaagde Pubquizzen georganiseerd. Op dit moment is 
er een 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 de zaal van ByBoellies. Na 
afloop is er iedere keer livemuziek! 
Geef je team (max. 6 personen) snel op voor de eerstkomende pubquiz via 
info@byboellies.nl. VOL = VOL  
 
Kerststukje maken 17 december 2022 
Op zaterdagmiddag 17 december om 14:00 uur is iedereen welkom bij de Kok & De Walvis 
om een kerststukje te maken. Wat u zelf moet meenemen is een knipschaar en wat groen: 
coniferen o.i.d.  
U kunt zich opgeven via onderstaande strook of telefonisch  bij Jana Andonovski: 06 5590 
8017. 
Kosten bedragen €5,- p.p. Zowel pinnen als contant betalen is mogelijk.  
 

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.  
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!  
Met feestelijke groet, 
WartenactieF 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgaveformulier Kerststukje 17 december 2022 
Naam en/of aantal personen:  
 
Inleveren bij Jana Andonovski, adres: Hoofdstraat 46.   

Warten actief 

Nieuwe uitdaging 

http://www.herbergier.nl/harlingen
mailto:info@byboellies.nl
mailto:warten-actief@outlook.com
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Mensen en kinderen sterven van de honger, 
dagelijks zie je het op tv, 
Mensen oud en mensen jonger, 
hoe heeft de wereld er vrede mee? 
 
Kunnen we er iets aan doen 
of het enkel maar betreuren? 
Erger je je geel en groen 
of denk je: Hier zal het niet gebeuren! 
 
Armoede in Nederland is geen kwestie van kinderen die doodgaan van de honger. Het is wel 
een kwestie van ouders en kinderen die langzaam maar zeker in een wurggreep terecht 
komen door een continu gebrek aan geld. Om deze mensen te steunen organiseren wij dit 
jaar, net als voorgaande jaren, weer een voedselbankactie. Hiervoor hebben we uw hulp 
nodig! 
 
Wat kunt u doen? 
Bij de voedselbank is altijd vraag naar lang houdbare producten. Hierbij gaat het om 
producten als: macaroni/rijst, sauzen en mixen, broodbeleg, aardappelen, harde groenten 
(bieten, wortels, koolsoorten, blik- en potgroenten) wasmiddel, toiletartikelen, babypoeder, 
enz.  
 
Deze producten kunt u van donderdag 8 t/m dinsdag 27 december inleveren bij: De 
Supermarkt in Wergea; (i.v.m. corona, dit jaar svp geen versproducten), Fam. van 
Werkhoven (De Greiden 6 te Warten), de katholieke kerk in Wergea, de doopsgezinde 
kerk in Grou en de gereformeerde kerk te Warten 
 
Mocht u de voedselbank op een andere wijze willen ondersteunen, dan kan dit door donateur 
te worden, het geven van een gift (NL79 RABO 0131 3398 34 t.n.v. voedselbank 
Leeuwarden) of door u aan te melden als vrijwilliger (tel: 058-2553994, e-mail: 
info@voedselbankleeuwarden.nl). 
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Met een vriendelijke groet, 
De diaconieën van de kerkgemeenschappen van Warten, Wergea en Warstiens 
 
 

 
 
 
 

Op 16 december organiseren we voor groep 7 en 8  van de basisschool 
en de 1ste en 2de klas van het voortgezet onderwijs het Kerstgala. Dit is van 20.00 tot 21.30 
uur. Dresscode: Galakleding.  
Op 06 januari zal dan de eerste jeugdavond voor 2023 weer zijn!  
Op 23 december wordt het Kerstgala georganiseerd voor iedereen vanaf de 1ste klas. Dit is 
van 20.00 tot 01.30.  
Dresscode Galakleding 
Dan zal op 1 januari na een aantal jaren afwezigheid de Nieuwjaarsduik weer zijn. Vanaf 
15.00 uur bij de Kok en de Walvis, iedereen is natuurlijk welkom. Aansluitend is er een borrel 
en broodjes hamburger en shoarma te verkrijgen bij de jeugdsoos!  
Graag zien we jullie daar allemaal!  
 

  

Voedselbankactie 2022 

Nieuws van de Jeugdsoos 

mailto:info@voedselbankleeuwarden.nl
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   In klucht fan Astrid Baijs en Jan Tol 
 

“IK WOL GJIN OARE MEM” 
      (Ik wil geen andere moeder) 

 
                 Fryske oersetting: Gurbe Dijkstra 

 
Bram wurket yn de fersekeringen en syket in frou om sa gau as mooglik mei te 
trouwen. Hij wol nammentlik in klanteportefeuille oernimme. De minsken wêr hij de 

portefeuille fan oernimme wol binne frij konservatief en stelle dat as eask foar de oername. 
Fia it internet komt Bram yn de kunde mei Christien. Sij wol it spultsje wol meispylje mar 
hoopt dat der ek wat opbloeie sil tusken har en Bram. Mar Bram syn dochter Desiree sit 
hielendal net te wachtsjen op in nije frou yn ‘e hûs en docht der alles oan om Christien sa 
gau mooglik it hûs út te wurkjen. Dêrfoar lûkt se alles út de kast en dat rint aardich út de 
hân…  
 

Bram is verzekeringsadviseur en zoekt een vrouw om zo snel mogelijk mee te 
trouwen. Hij wil namelijk een klantenportefeuille overnemen. De mensen waar hij de 

portefeuille van wil overnemen zijn vrij conservatief en stellen dit als eis voor de overname. 
Via het internet maakt Bram kennis met Christien. Zij wil zijn vrouw wel spelen maar hoopt 
ook dat er daadwerkelijk wat tussen haar en Bram zal opbloeien. Bram zijn dochter Desiree 
zit echter helemaal niet te wachten op een nieuwe vrouw in huis en doet er alles aan om 
Christien zo snel mogelijk het huis uit te werken. Daar trekt ze alles voor uit de kast en dat 
loopt aardig uit de hand… 
 
De rollen worden vertolkt door: Catharinus v Balen, Hinke Boersma, Jackolien Jelsma, Hillie 
Boersma, Sije Postma, Pieter Postma, Nynke Krottje, Ytsje Hooisma en Iris vd Veen. 
 
De regie is in handen van Bea Bijlsma, Ynstekster is Grietje van der Velde, licht en geluid 
wordt verzorgd door Meine Bijlsma en Pieter Postma. Truus Spijkstra en Elly van den Berg 
verzorgen haar en make up. Voor de opvoering is speciale toestemming gegeven door het 
I.B.V.A. Holland te Alkmaar. 
 
Locatie   : de Bidler te Wergea 
Datum   : vrijdag 17 en zaterdag 18 februari 2023 
Aanvang   : 20:00 uur 
Entree    : niet leden  € 12,50 
leden   : vrije entree 
 
Op beide avonden zijn er tijdens de verloting weer mooie prijzen te winnen. Op 
zaterdagavond is er aansluitend aan het toneelstuk live muziek van de rockband Rauzer om 
deze leuke avond uit helemaal compleet te maken. 
 
Graag tot ziens in de Bidler! 

 
Kaartverkoop 
Om alvast in de agenda te zetten.  Kaart-voorverkoop Toanielselskip Warten op donderdag 
19 januari 2023 in de Kok en de Walvis, van 20.00 tot 21:00 uur. 
Reserveren kan ook via TSWarten@gmail.com of  Facebook TS Warten.  
Ben je lid, dan kun je alvast kaarten reserveren voor 17 of 18 februari 2023. 
Kinderen de basisschool hebben gratis toegang. Jeugd op het voortgezet onderwijs hebben 
nog gratis toegang op het lidmaatschap van de ouders. Ben je 18 jaar, dan zul je zelf lid 
moeten worden. 
Ben je (nog) geen lid, dan is de entree € 12,50. Op 19 januari kun je je bij de voorverkoop 
uiteraard ook als lid aanmelden. Het jaarlijkse lidmaatschap kost € 10,-  p.p. Op 
zaterdagavond is er altijd live muziek na afloop ! 

Toanielselskip Warten preseteert:  

mailto:TSWarten@gmail.com
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Carbidschieten en een grote vuurwerkshow! 
  

Zaterdag 31 december 2022 
 
Programma: 
 
13.00 uur Carbidschieten (evenemententerrein/sportveld). 
Voor melkbussen wordt gezorgd, maar je mag ook je eigen meenemen.  
Carbid is aanwezig en kost €5 per kilo. Zelf schieten vanaf 18 jaar. 
 
Koud??? Kom dan gezellig in de kantine voor een bakje soep of warme chocomel met 

slagroom om je handen aan te warmen. 
 
16.00 uur Gezellige nazit (Spartakantine). 
De bakploeg staat voor u klaar met o.a. een heerlijk broodje hamburger. 
 
19.00 uur Vuurwerkshow kinderen (evenemententerrein/sportveld). 
De kantine is gesloten van 21.00 – 0.30 uur. 
0.45 uur Grote vuurwerkshow (evenemententerrein/sportveld). 
De kantine is open voor een hapje en een drankje. 
 
 
Om de vuurwerkshow te kunnen bekostigen zijn donaties van harte welkom. 
Wilt u een vrijwillige bijdrage leveren aan de vuurwerkshow dan kan dat op 
bankrekeningnummer: NL66 RABO 0335 4646 37 t.n.v. Sportvereniging Sparta 
Of scan de QR-code en kies het gewenste bedrag. Het gedoneerde geld komt direct op 
rekening van Sparta.       
 
Alvast bedankt!               
         
   

Tot ziens op zaterdag 31 december. 
 

 

 

 

Inwoners/acteurs, 
 
Het is nog lang niet zover, maar in september 2023 staat weer een Wartenster Wetter Wille 
op de agenda. Al meerdere keren is daarbij Toanielselkip Warten gevraagd om een bijdrage 
in de vorm van kleinschalig straattheater of een kleine eenakter. Zo ook voor de editie van 
2023. 
Om die reden dan ook de vraag of er vanuit het dorp belangstellenden zijn om hierin mee te 
doen. Toneelervaring is mooi, maar niet persé vereist. Leeftijd is ook niet belangrijk. 
Mocht je denken: “Ja, dat lijkt me wel wat”  geeft dit dan zo snel mogelijk even door via de 
mail:tswarten@gmail.com. Ook als je nog vragen hebt, die kun je via het mailadres stellen. 
 
We horen graag van je ! 
 
Bestuur T.S. Warten 
  

SV Sparta en Âld- en Nijploech Warten organiseren Oud & Nieuw 

Oproep Wartenster Wetter Wille 

mailto:tswarten@gmail.com
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Even weer lekker de benen strekken en frisse lucht happen. Van 20 
december tot en met 2 januari hangen bij een aantal huizen in het dorp 
foto’s voor het raam.  
Hieronder ziet u de 1e foto.  
U loopt naar de plek toe waarvan u denkt dat de foto is gemaakt.  
Bent u goed gelopen, ziet u daar een volgende foto hangen.  
Zo loopt u langs 7 foto’s.  
Dit is dus de 1e foto en dan moet u nog 6 zoeken.  
Bij de laatste foto is de oplossing.  
Alleen bij alle foto’s vindt u ook een letter, die u nodig heeft voor de oplossing.  
Van deze letters, (u krijgt ze dus in willekeurige volgorde) moet u zelf het 1e woord van de 
oplossing maken. Het geheel is een Friese uitdrukking.  
             
 

L  
 
 
 
 
 
 
  

Kerst- Oudjaar- Nieuwjaar Puzzel 
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It wie jûn, in kâlde jûn. In stoarmwyn waaide de ferdroege hjerstblêden foar him út doe’t er yn 
it tsjuster tarûn op ljochtsjes yn de fierte. Nei noch even flink trochstappen kaam er by in 
doarp. Hjir wie er net allinne op de dyk. Foar him rûnen mear minsken, djip yn de jas 
weidûkt. Se hiene meidien oan de krystkuier troch it doarp, hiene krekt waarme poeiermolke 
hân en rûnen no op hûs oan. Dêr soe it waarm wêze en brânden de kearskes. It waard 
nacht, krystnacht. 
 
Even letter, doe’t alle minsken harren hûs wer fûn hiene, rûn de man allinne noch troch it 
stille doarp. De swiere klok yn de toer liet njoggen slaggen hearre. De âld man syn rêch wie 
krom en hy rûn mei de holle foardel. Dochs rûn er net allinne troch de nacht want sûnder dat 
er it fernommen hie, wie der in hûn neist him rinnen kaam. Doe’t er it dier gewaar waard 
begongen syn eagen te glinsterjen. Wêr kaam dat hûntsje wei? Om de hûn syn nekke  seach 
er in halsbân mei in stjerke. Hy draaide it stjerke om en seach of hjir miskien wat op stie … in 
namme of sa – mar neat.  Hy aaide it dier oer de kop en sei: bist ferdwaald jonge? Of hast ek 
gjin hûs krekt as ik? Dan kinne we better byelkoar bliuwe. De hûn seach him oan en giselle 
mei de sturt. 
Tegearre giene se yn de lijte fan de huzen fierder. Foar de brêge rûnen se in paadsje del, 
deun by de finsters lâns. De hûn bleau neist him gean. 
 
De âlde rûn troch en fluite samar wat. Hy hie gjin famylje mear, ek net in hûs wêr’t er wenje 
koe. De minsken dy’t him foar de finsters del rinnen seagen, skodhollen. Guon koene him 
wol – it wie âlde Sibbele, Sibbele Swalker. Mar Sibbele seach it net. Sûnder op of om te sjen 
gie er syn wei.  
Hij klompke oer in brechje en yn de lijte fan in âlde buorkerij, ûnder de heakape, gie er sitten 
op in âlde slide. Ut syn rêchsek helle er in pûde mei bôle. Hy hold de hûn ek in stik foar. Hjir, 
sei er, it is mar in suterich miel foar in jûn as dizze, mar mear haw ik net. 
 
Omdat it krysttiid wie fertelde er in ferhaal dat er as bern altyd sa moai fûn. Dêrnei fluite er 
noch wat krystlietsjes. De wyn om it âlde pleatske fluite ek, hieltyd lûder en steeds kâlder. 
Kom, sei Sibbele en hy die de kraach fan syn duffelske jas omheech, we krûpe yn dat hok 
dêr. En dêr sieten se, in hiel skoft, lekker waarm op âlde dekkleden en poetsfodden, ticht 
tsjin elkoar oan. Sibbele aaide de hûn ris oer de kop en sliepte hast doe’t er ynienen in stim 
hearde. Hy skrok suver. Mar de stim sei: hoechst net te skrikken Sibbele, ik wol dy wat 
fertelle. Ik bin net in hûn, ik bin eins in tovener. In tovener? Ja, en jûn haw ik mysels yn in 
hûn feroare omdat ik dyselde dy’t dizze jûn goed foar my wêze soe, beleanje woe. Dus fertel 
my, wat soest graach wolle, of ha wolle? 
 
Hjir moast Sibbele oer neitinke – wat er graach ha woe? Der kaam him neat yn it sin. Eins 
hie er alles ommers wol. Mar doe sei er; wat ik it leafste ha wol!? Ik hie altyd wol graach in 
hûn ha wollen, sa’n hûn as dy. Ik soe dý graach hâlde wolle. Mar no moast dy deljaan hear, 
we moatte sliepe. Hy gappe ris en joech him del. 
Hiel lang moast de tovener oer de wurden fan Sibbele neitinke. Hy waard der waarm fan. 
Wie dat wat de âld man it leafste ha woe, in hûn?! Dy nacht naam de hûn it beslút ôfskie fan 
syn bestean as tovener te nimmen. 
 
Geandewei de nacht hie it snijt. De wrâld like wol in mearke fûn Sibbele, 
doe’t er moarns wer op paad gie. En de hûn? … die rûn mei him mei.  
  

In wûndere winternacht 
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Kerstverlichting  
Wanneer Sinterklaas het land uit is krijgen we weer zin in Kerstverlichting. 
Dit jaar helpt Dorpsbelang weer met het versieren van twee boten en een nieuwe lichtjes 
kerstboom bij de Gereformeerde kerk. We willen iedereen die hierbij helpt heel erg bedanken 
en hopen dat jullie vrolijk worden van deze lichtjes in de donkere dagen.    
 
Vuurwerk  
Na jaren met lockdowns is het weer tijd voor een vuurwerkshow op het sportveld, deze wordt 
georganiseerd door SV Sparta en de Âld- & Nijploech Warten. Doordat het een paar jaar niet 
door is gegaan kan Dorpsbelang dit jaar financieel meer bijdragen dan andere jaren. 
Dorpsbelang draagt bij aan de vuurwerkshow voor kinderen (19:00u) en de grote 
vuurwerkshow (00:45u). We zijn blij dat er weer een centraal feest georganiseerd kan 
worden en roepen de mensen op (die hierdoor zelf geen/minder vuurwerk kopen) bij 
te dragen aan het vuurwerk op het sportveld. Dit kan door een bedrag over te maken 
naar NL66 RABO 0335 4646 37 t.n.v. sportvereniging Warten of door de 
onderstaande code te scannen.  
 
Woningbouw / Rounwei / Fietspad  
We zijn bijna wekelijks met de gemeente in overleg om aandacht en voortgang te vragen 
over drie dossiers: 1) de woningbouw, 2) het onveilige kruispunt op de Rounwei; het gaat 
hierbij ook om herstructureren / herinrichting van de hele Rounwei (van entree dorp oost tot 
west) en 3) de planning van de aanleg van het fietspad naar de Fonejacht langs de 
Stûkenwei. We nodigen de ambtenaren van de gemeente die hiermee bezig zijn ook uit voor 
onze jaarvergadering.   
Hieronder de laatste stand van zaken:  
Ons Woningbouw-dossier sleept zich gestaag voort, maar nog steeds met de verwachting 
van een positief resultaat. Er is weer een nieuwe projectleider vanuit de gemeente 
aangesteld; wij houden ons vast aan onze positieve grondhouding. De projectleider van de 
gemeente zal in de week van 28 november contact met Dorpsbelangen Warten opnemen om 
tot een afspraak voor een gezamenlijke bijeenkomst te komen. Wens van gemeente is om in 
de driehoek; Gemeente, Ontwikkelaar en Dorpsbelangen te opereren, om zo tot de meest 
gewenste invulling te komen. Het meest recente plan is intern bij de gemeente getoetst, dit 
na onder andere aanpassingen resulterend uit de overleggen met Dorpsbelangen en direct 
aanwonenden. Deze plannen worden op korte termijn gezamenlijk beoordeeld en zullen dan 
breder gedeeld kunnen worden. 
 
Betreffende de herinrichting Rounwei zijn er, na intern overleg gemeente met de afdeling 
verkeer en vervoer, 2 varianten uitgewerkt. Een Shared-Spaceplein en een meer traditionele 
verkeerstechnische variant. Dit alles heeft ook invloed op het budget; de rekenmodellen zijn 
gemaakt, maar de invloed op de keuzemogelijkheden is nog niet helder. Verwachting is dat 
we over een periode van 2 tot 3 weken hierover verder geïnformeerd worden. Onze 
verwachting is om de plannen te delen in het dorp voor allen die belangstellend zijn. 
Uitgangspunt is dat er met de inbreng van het dorp iets gedaan wordt om tot een definitieve 
keuze te komen. We zijn dus duidelijk een stap dichterbij. Hierover volgt binnenkort nadere 
informatie. 
 
Over het fietspad naar de Fonejacht wordt er pas volgend jaar (maar dat duurt niet zo lang 
meer) nieuws verwacht. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het tracé en de technische 
uitvoering van het beoogde cunet (een uitgegraven stuk op een niet draagkrachtige 
grondlaag). Dit moet dan met grondeigenaren besproken worden, waarna de grondaankoop 
gestart kan worden. We houden jullie op de hoogte. 
 
 
 

Dorpsbelangen Warten 
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Safe the date: jaarvergadering  
Zoals het nu lijkt willen we op 9 maart de jaarvergadering houden van de Vereniging tot 
Bevordering van de Dorpsbelangen Warten. Hier legt het bestuur verantwoording over het 
afgelopen af aan haar leden en verzamelen we actiepunten voor het nieuwe jaar. We hopen 
weer op een goede opkomst dus wanneer je van plan bent te komen; schrijf 9 maart 2023 
dan alvast op.  
 
Strijkpatches   
Naast Wartensterdorpsvlaggen verkopen we tegenwoordig ook 
patches: van die dingen die mem vroeger op je broek naaide als je 
weer eens gevallen was. Tegenwoordig is het heel normaal om met 
kapotte broeken rond te lopen en naaien en strijken we patches op 
bijvoorbeeld spijkersjasjes. Wil je nu ook zo’n patch? Dan kun je even 
bij Tieneke langs lopen. 
 
Roerige tijden maar toch handen uit de mouwen 
We willen als Dorpsbelang graag onze waardering uitspreken naar alle vrijwilligers in ons 
dorp. Het zijn roerige en dure tijden en omkijken naar elkaar en elkaar treffen is dan extra 
belangrijk. Het “Lekker Ite” bij de Kok & de Walvis is weer in volle gang, ByBoelies was bij de 
Pubquiz overvol en we kunnen terugkijken op een fantastische Sinterklaas intocht. 
Daarnaast moeten we zeker niet alle andere activiteiten vergeten, zoals bijvoorbeeld de 
toneelclub die weer druk aan het oefenen is. We willen iedereen die Warten mooier maakt en 
zelf de schouders er onderzet “organisatoren en deelnemers” heel erg bedanken. Jullie 
maken het verschil.  
 
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 Wartensterdorpsvlag of strijkpatch voor een spijkerjasje 
aanschaffen, dan kunt u contact opnemen met Tieneke Clevering. 
Er zijn drie formaten vlaggen: 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. De patches kosten € 2,50. 

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. Wanneer u mee wilt denken mag u ons altijd benaderen. Dit stellen we erg op 
prijs.  
 
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  

 Henk-Jan de Lange, Hoofdstraat 61, tel: 06-27056662 
 Tieneke Clevering, Hoofdstraat 4, tel: 06-45806173 
 Jana Andonovski, Hoofdstraat 46, tel: 06-55908017 
 Nynke Krottje, De Mieden 10, tel: 06-36396628 
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De Stichting Hoekstra-Viersen-Steenendam is in 2006 opgericht door het echtpaar Johanna 
en Abraham Dijkstra, die in 1963 van Leeuwarden naar Grou verhuisden en hier tot hun 
overlijden zijn blijven wonen. Joke en Bram voelden zich thuis in Grou en voelden zich 
verbonden met de Grousters en hun dorp. 
Het doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van Grousters, die actief zijn op 
sociaal, cultureel of sportief gebied. De Stichting wil deze inwoners de kans geven zich 
verder te ontplooien door ze financieel te ondersteunen. Ook Grouster verenigingen, 
stichtingen, scholen en instellingen kunnen een financiële aanvraag bij de Stichting doen. De 
afgelopen jaren heeft de Stichting o.a. tientallen jonge sporters financieel ondersteund, maar 
ook Grouster sport- en cultuurverenigingen, stichtingen, scholen en instellingen. 
Om een paar voorbeelden te noemen,  zeilster Laila van der Meer, schaatser Marwin Talsma 
en surfer Hidde van der Meer, maar ook bijvoorbeeld het Sint Piterfeest, het Grouster 
Mingdkoor, de Stichting Zeilen zonder Beperking en Stichting Play en Skate Court Grou. 
Op de website  www.stichtinghvs.nl staan vele andere voorbeelden van ondersteuning door 
de Stichting. 
 
Vanaf komend jaar wil de Stichting Hoektra-Viersen-Steenendam  haar “werkgebied” 
uitbreiden naar de inwoners van de omringende dorpen Idaerd, Aegum,  Reduzum, Friens, 
Warten, Wergea, Warstiens en Jirnsum. Dus met Grou nu 9 dorpen.  
Dat betekent dat inwoners van de bovengenoemde dorpen vanaf nu een aanvraagformulier 
kunnen invullen en financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Op de site van de Stichting 
is een aanvraagformulier te vinden voor zowel  personen als verenigingen, stichtingen, 
scholen en instellingen. De aanvragen worden door het bestuur  beoordeeld en de 
aanvragers krijgen voor eind juli bericht of hun aanvraag gehonoreerd wordt. 
Ben je geïnteresseerd, kijk op onze website www.stichtinghvs.nl voor meer informatie en 
denk je in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, vul een aanvraagformulier in 
voor 15 februari 2023. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het Bestuur van de Stichting HVS 
 

 
 
 

Hondebezitters in de gemeente Leeuwarden zijn verplicht om de poep van hun hond op te 
ruimen. 
Als hondebezitter loop ik graag met mijn hond en heb ik altijd een zakje bij me om de poep 
op te ruimen. Her en der in het dorp staan bakken waar je vervolgens de poep kunt 
deponeren. 
Steeds vaker kom ik keutels tegen die nog nooit een plastic zakje hebben gezien. Soms 
liggen ze midden op de stoep, of pontificaal bij iemand voor de oprit. 
Bij daglicht kun je deze bulten omzeilen, maar als het donker is zijn ze onzichtbaar. 
Vanochtend trok ik mijn schoenen aan bij de buitendeur en er kwam een onmiskenbare geur 
af. 
Ik had poep aan de schoen. En toen werd ik boos. Zelf ruim je de poep op en een ander zal 
het een worst wezen. 
Aan die ander wil ik vragen: Is het nou zo moeilijk om de straat schoon te houden? Zodat 
kinderen niet in de poep trappen, of ouderen die met een rollator lopen de wielen niet vol 
hebben, of moeders met hun kinderwagens  de wielen niet  vol stront hebben? 

En moet je je eigenlijk niet schamen als je de keutels gewoon laat liggen? 
Kleine moeite toch? Laten we Warten schoonhouden van poep. 
 
Een hondebezitter  
  

Stichting HVS breidt haar werkgebied uit naar 9 dorpen 

Boos 

http://www.stichtinghvs.nl/
http://www.stichtinghvs.nl/
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Beste dorpsbewoners, 
 
Per 1 januari 2023 ga ik na een kleine 6 jaar De Finne verlaten. Er ligt voor mij een nieuwe 
uitdaging te wachten op obs De Twa Fisken in Grou. 
 
De afgelopen 6 jaar ben ik mij sterk verbonden gaan voelen met Warten.  
Ik geloof in het verbinden van de omgeving met de school. Het enthousiasme over de school 
zorgt er bij ouders en kinderen voor dat de school met elkaar wordt geleefd. En als er 
enthousiasme bij het dorp, de ouders en de leerlingen is, dan heeft dat ook invloed op de 
sfeer van het onderwijzend personeel. 
Samen onderwijs maken is uitgangspunt. Vanzelfsprekend bepaalt het team van de school 
de route. Maar open staan voor meningen van ouders en open staan voor geluiden uit de 
omgeving zorgen ervoor dat beslissingen worden begrepen. 
 
Een aantal voorbeelden van verbinding zoeken zijn de kerstkuier die we 5 jaar geleden 
hebben georganiseerd, het dorpsfeest waar we geen studiedag maar een schooldag van 
hebben gemaakt om gezamenlijk dorpsfeest te vieren, vieringen niet alleen voor ouders 
maar ook voor dorpsbewoners te organiseren, participeren in vergaderingen en activiteiten 
van dorpsbelang en het in gesprek gaan met jeugd zodat er goed op de school wordt gepast 
i.p.v. dat de school wordt vernield. 
Ook de bereidwilligheid vanuit verschillende hoeken uit het dorp om ons financieel te 
steunen tijdens ons project omtrent het uitbreiden van het schoolplein was voor ons de 
bevestiging dat we het met elkaar doen. 
 
De afgelopen 6 jaar heb ik mijzelf mogen ontwikkelen als schoolleider. Dit heb ik kunnen 
doen omdat mijn team mij de ruimte heeft gegeven om mijn visie op onderwijs met hen te 
delen maar ook de ruimte gegeven om fouten te mogen maken. Hier ben ik mijn team enorm 
dankbaar voor. 
 
De Finne is een prachtige school met kundig personeel. Het dorp mag echt trots zijn op wat 
mij betreft de spil en de levensader is. Straal uit dat het dorp Warten een prachtige school 
met een luxe opvang erbij heeft! 
 
Ik wens iedereen het beste voor de toekomst en we komen elkaar vast wel weer eens tegen! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Jaap Oostra (joostra@proloog.nl) 
 
 

 
 

Afscheid meester Jaap 
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Alle jeugd van Warten is welkom bij de jaarlijkse filmavond van de knutselclub. 
Er is op 13 januari een filmavond voor groep 6 t/m 8 en op 20 januari voor groep 3 t/m 5. 
 
We starten om 18.30 bij de jeugdsoos. Knutsel je dit jaar niet in de knutselclub, maar heb je 
wel zin in een avondje film kijken, kom dan gezellig naar de filmavond. Neem je knuffel, 
kussen of deken mee, trek je onesie aan en kom lekker film kijken!!! We maken er een leuke 
avond van. 
 
In verband met inkopen willen we wel graag weten of er extra kinderen komen, zou je dit 
even willen doorgeven aan een van onderstaande dames als je komt (uiteraard geldt dit 
alleen voor de kinderen die zich niet hebben opgegeven voor de knutselclub). 
 
Groetjes van Ingrid, Yvonne, Corrie, Maike, Hillie en Janine 
 

 

 

Huis voor de Pelgrim. Bedevaart reis naar Lourdes 14 t/m 23 Oktober 2022. 
Vrijdagavond 14 oktober vertrekken we vanaf Dronrijp om door te rijden naar Eemnes. Daar 
komen de chauffeurs die met ons de gehele reis verder reizen. 2 Touringcar bussen met 
Pelgrims, 81 pers. in getal. De jongste 14, de oudste 88 jaar. In Hazeldonk gingen we de 
grens over en namen daar nog een Pelgrim mee. Weinig kunnen slapen. Zo reden we 
verder; Antwerpen, Lille, het was gelukkig weer licht toen we door Parijs reden. Regelmatig 
een stop om even de benen te strekken. We arriveren om 10.30 uur in Tours. Daar werden 
de hotelkamers verdeeld. Lunchpakketten werden uitgedeeld, die besteld waren bij Grand 
Cafe Jan uit Wergea. Een heerlijke Pistolet gezond, suikerbrood en fruit en drinken. Daarna 
een stadswandeling door Tours. De kerk bekeken van de Heilige Sint Martinus, beter bekend 
als St. Maarten, die zijn Mantel uitdeelde aan een bedelaar. Na de rondleiding even op een 
terras wat gedronken. Om 19.00 uur hadden we een Heilige Mis in de Martinus kerk. 
Voorganger was Pastoor Conijn.  Pastoor Conijn, Wilfred, Sander en Jakko waren onze 
begeleiders deze reis. Er waren veel jongeren mee. Acolieten, misdienaars; ontzettend fijn 
de jeugd erbij te hebben. Koffers werden voor ons gesjouwd en naar de kamers gebracht. 
Ook werden de rolstoeldames geholpen. Klasse. Zondag 16 oktober reizen we door naar 
Lourdes. Onderweg brak de zon door, 28 graden. We begonnen met een gebed. Vandaag 
werd de Rozenkrans gebeden. Om 16.30 uur komen we aan in Lourdes en na het diner met 
elkaar naar het Heiligdom om de Lichtprocessie te bewonderen. Indrukwekkend. Het Ave 
Maria klonk je als muziek in de oren. 17 oktober excursie naar het Heiligdom waar de Grot is 
waar  De Heilige Maagd Maria aan Bernadette Soubirous 18 keer is verschenen. Door naar 
de grote Paus Pius x Basiliek. 25.000 mensen kunnen hier samen komen. Het leek precies 
op het Vikingschip in Noorwegen. Op het Heiligdom bekeken we 3 kerken waaronder ook de 
mis was. Voorganger Pastoor met de jeugd. Heel bijzonder en daar kwamen de emoties. 
Heerlijke Lunch in ons Hotel. Om 15.00 uur de Kruisweg. Het was erg warm, 30 graden. 
Bidden en zingen van Statie naar Statie. Dit was erg pittig.  Weer allemaal behulpzame 
jongeren. Even vrije tijd om souvenirs te zoeken welke daar rijkelijk aanwezig zijn. 
Verrukkelijk diner  en een rustige avond. 18 oktober. De stadswandeling door Lourdes stond 
op het programma . Pastoor Conijn ging met ons op pad. Veel aan de weet gekomen van de 
Fam. Soubirous. Op de begraafplaats het grote familiegraf bewonderd. Een heel arm gezin 
met veel tegenslagen. 's Middags gingen we met de bus naar Bartres. Daar is Bernadette 
groot gebracht door een voedster omdat haar Moeder de borsten had verbrand. Het kleine 
meisje moest daags wel 2 keer de hoge berg beklimmen om naar de schapenstal te gaan 
om de schapen te hoeden. Wij hebben ook de hoge berg beklommen, dat viel niet mee. Veel 
boomstronken en losse keien. Het eten was voortreffelijk en het weer prachtig 26 graden. 

Pelgrimstocht  

Filmavond!  
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19 oktober 8.30 uur naar de grote Paus Pius x Basiliek. Wie mee wilde zingen in het koor 
moest eerst oefenen. Ik heb ook meegezongen in de Internationale Lourdes mis met 
Spanjaarden, Italianen, Zwitsers  Wat een belevenis en ervaring, geweldig. Op grote 
Billboards waren de teksten te lezen voor de Pelgrims. Onze jeugd liep mee in de Processie 
met kruis, wierook en verdere toebehoren. Na de Dienst een groepsfoto gemaakt. Om 17.00 
uur door de grot gelopen en daarna vele kaarsen opgestoken in de kaarsenkapel voor een 
ieder die mij dierbaar zijn. Opgesteld voor de Sacramentprocessie. Onze jeugd droeg de 
Baldakijn waar de Pastoor met de Monstrans onder liep. We liepen met een grote stoet naar 
de Paus Pius x Basiliek voor de Vespers. Daar veel gebeden en gezongen wat een 
belevenis. Om 20.30 uur was de lichtprocessie  waar wij ook aan deelnamen. We zongen 
weer mee in het koor. Wat mooi vond ik dat. De rozenkrans werd gebeden in iedere taal ik 
mocht 3 Weesgegroetjes bidden in het Nederlands. Wat bijzonder; je stem gaat over het 
plein met wel 1000 lichtjes van de Pelgrims. 20 oktober: Met de bus naar Gavarnie 
Pyreneeën. Jammer, het weer was slecht. Veel regen het was daar boven maar 5 graden. 
We konden naar de eeuwige sneeuw lopen. De jeugd heeft dit gedaan, wij bleven met een 
grote groep in een restaurant achter. Terug in Lourdes hadden we 24 graden, heerlijk warm. 
Na het diner hadden we een PubQuiz, ontzettend gezellig maar geen prijs. 21 oktober 
8.00 uur naar de Grot waar de Heilige Maagd Maria ons nabij is en hemel en aarde elkaar op 
bijzondere wijze raken. Daar hadden we de Mis. Pastoor Conijn ging voor met assistentie 
van Sander en de jeugd. Na de Mis gewandeld naar het Skilift station, waar de lift  ons naar 
1000 meter hoogte bracht om  panoramabeelden te schieten over Lourdes. Echt prachtig. 
Om 15.00 uur naar de St. Jozef kapel voor de handoplegging. God legt in Jezus zijn hand op 
ons leven. 2 dames uit onze groep speelden op dwars- en blokfluit Let it be me van de Everly 
Brothers. Dit kwam echt volop binnen.  Menig traantje werd er weg gepinkt, heel ontroerend. 
Na de dienst even een terras gezocht, kop koffie genomen om onze innerlijke rust weer te 
vinden. Heerlijk gegeten. De manager van het hotel bedankte ons dat wij zijn gasten 
mochten zijn. Om 22.00 uur met een groep van 25 personen naar het heiligdom. We zaten 
tegenover de Grot met het zicht op de Heilige Maagd Maria. De Rivier de Gave stroomde er 
tussendoor, de wind had vrij spel zodat de blaadjes van de bomen ritselden. Daar werd met 
elkaar de Rozenkrans gebeden. Om de beurt een tientje. Gebeden werd er ook voor Pastoor 
Conijn, Sander, Wilfred en Jakko die ons zo hartelijk, liefdevol hebben begeleid, zowel 
geestelijk als fysiek. 22 okotber: Op weg naar Nevers. Er moest 1 Pelgrim achterblijven: Had 
corona en was ziek. Heel vervelend. De terugreis is gestart met regelmatig even een stop. Ik 
viel in slaap en heb gesnurkt. Ik schaamde mij maar het slaapje heeft mij goed gedaan. We 
komen aan in Nevers. Daar heeft Bernadette gewerkt in een Klooster en is daar ook 
gestorven. Bernadette ligt opgebaard in de Kerk naast het klooster. Een klein vrouwtje met 
een heel lief gezicht. Bernadette is 35 jaar geworden.23 oktober 8.00 uur richting Parijs. Het 
is prachtig herfstweer. Mooie tinten kleuren de bomen. De startbanen van Charles de Gaulle 
hadden het druk. De lunchpauze lekker buiten genuttigd met 6 personen aan een picknick 
tafel.  Iedereen was van mening dat het een geweldige mooie bedevaartsreis  is geweest. Bij 
Van der Valk Hotel Wolvega ons laatste gastmaal gegeten, ook overheerlijk. Afscheid 
genomen van onze begeleiders. Wat een Kanjers waren deze gasten. Op naar Dronrijp waar 
Ludwina mij opwachtte om mij thuis te brengen. Doodmoe, dikke voeten, stijf: alles voelde ik 
in mijn lichaam. We liepen daags gemiddeld 10 km dus is het ook geen wonder dat ik moe 
was maar ik had het voor geen goud willen missen. Ik zie terug op een onvergetelijke 
bedevaartsreis naar Lourdes. Ik voelde mij een echte Pelgrim.  
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Oud inwoner Warten moet wennen, maar is tevreden met nieuwe woonplek  
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Pieter Hiemstra woonde zijn hele leven in Warten 
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Bjusterbaarlik 
Toen ik in januari bij Eddy van der Noord van Uitgeverij Louise verscheen om te bespreken 
of ik 20 jaar ‘bistedokteren’ zou kunnen bundelen tot een boek, waarschuwde hij mij dat 
zoiets een heel proces is. Wel, ik had niet kunnen bevroeden dat ik welhaast een boek kan 
schrijven over dat hele verloop! Het leidde evenwel tot een bjusterbaarlik sluitstuk op 
Werelddierendag met de feestelijke presentatie van ‘Elke dag dierendag’.  
 

Ik heb altijd gezegd dat ik het ‘mooiste beroep van de wereld’ heb uitgeoefend. Waarom? Ik 
ben in 1987 afgestudeerd met de algehele bevoegdheid. Tegenwoordig kan dat niet meer 
omdat er ook in de studie verregaande specialisatie is doorgevoerd. Ik ben daarentegen 
altijd een ‘allrounder’ gebleven en heb juist geweldig genoten van de diversiteit die op mijn 
pad kwam. Het confronteerde mij namelijk met een enorme variatie aan dieren, boeren, 
baasjes en buitenlui met als gevolg dat er geen dag gelijk was. Ik heb getracht al die 
schakeringen in mijn boek als een bonte revue te laten passeren. Zo gaat het over een 
veefokker met passie, een Friese merrie die mij letterlijk natrapt als ik haar gehecht heb na 
een zware bevalling, een konijn met SM-voorkeur of een papegaai die van haar stokje valt. Is 
zij echt ziek of bootst ze haar baasje na? Vragen die mij mateloos intrigeerden. Naast een 
veelvuldig informatief karakter voert ook de humoristische anekdote absoluut de boventoon. 
Dat gaf mijn beroep immers nog eens extra sjeu!   
 

Op die zonnige herfstochtend werd het boek officieel gelanceerd op boerderij De Wartenster 
met een twintigtal dieren die op een of andere manier connectie hadden met mijn verhalen. 
Ze maakten samen met hun baasjes hun opwachting in mijn ‘openluchtspreekkamer’ door 
middel van een vrolijke parade met het legendarische Wiltsje fan Peazens voorop en de 
beesten kregen daar allemaal de aandacht die ze verdienden. Fantastisch! Vooral de 
onvoorwaardelijke support die ik van een ieder kreeg was voor mij ontroerend. Pieter 
Yntema van hondenpension Vasco uit Wergea kreeg het allereerste exemplaar van het boek 
aangeboden. Waarom? Voor mij staan Pieter en zijn vrouw Tryntsje symbool voor al die 
mensen die dag in dag uit in pensions en asielen klaar staan om het juist ook daar ‘elke dag 
dierendag’ te laten zijn! Voor Hjoed maakte de Omrop van het hele gebeuren een fraai 
verslag. 
 

’s Avonds werd het in De 2 Gemeenten bijzonder druk tijdens mijn eigen ‘boekenbal’, zoals 
één van mijn buurmannen het feest ludiek kenschetste. Freark Smink & Klaasje Postma 
tekenden voor de komische noot als ontregelende felicitatiedienst en de prachtige muzikale 
omlijsting werd verzorgd door ‘Lots of Beer’ in samenwerking met mijn oude schoolmaatje 
Sytse Haima. Het was beregezellig; Lia en ik kwamen helaas domweg tijd tekort om een 
ieder te woord te staan. Dus werden er lijntjes uitgegooid om dat op een later tijdstip eens  
dunnetjes over te doen. 
Het boek blijkt positief te worden ontvangen. Zelfs door dieren die ik heb behandeld! Een 
hond brengt zijn baasje ertoe een tweede exemplaar te moeten kopen omdat hij het eerste 
totaal heeft ‘verslonden’. Het tweede is hij inmiddels ook aan begonnen, zodat baaslief het 
ten einde raad maar heeft verstopt…  
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Een paar dagen later zit ik ineens tegenover Dolf Jansen op Radio 2 in Spijkers met koppen. 
Ook een bijzondere ervaring! Toch meen ik dat er een eind moet komen aan mijn rubriek. Ik 
heb mijn stethoscoop immers al twee jaar geleden aan de wilgen gehangen en het lijkt mij 
onverstandig oude koeien uit de sloot te halen. Het bloed kruipt evenwel waar het niet gaan 
kan. Verhalen schrijven zal ik derhalve absoluut blijven doen! Wellicht onder een andere titel. 
Maar dat is geen reden om te treuren. Er ligt immers een bundel in de boekwinkel! En voor 
belangstellenden heb ik thuis ook nog een voorraadje. Mail of kom langs en dan zorg ik voor 
een gesigneerd exemplaar. Bovendien blijft www.bistedokter.nl online met oude én nieuwe 
verhalen. We zien, spreken of mailen elkaar vast weer eens. Bistedokter Menno Jan 
Wiersma groet u hartelijk en bijzonder dankbaar! 
 

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. 

 
 

 

            
SORRY WE MISSED YOU is een nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken 
Loach. Deze film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande 
probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Ricky en Abby wonen met hun kinderen, 
15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis 
van 2008 worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky 
heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging 
hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit 
Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Abby moet haar auto 
verkopen en het met openbare vervoer zien te regelen, en Ricky koopt een bus met een 
verplichte scanner waarin elke minuut geregistreerd wordt. Tijd is geld.  Al snel is de werkdruk 
torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst 
had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin. 

              
              Waar:       De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     

Wanneer:      Woensdag, 18 jan. 2023 
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 

 

   

  

Filmavond 

http://www.bistedokter.nl/
mailto:info@dierenartsgrou.nl
http://www.dierenartsgrou.nl/
http://www.bistedokter.nl/
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In 1923 staat de stoomzuivelfabriek er 125 jaar, het kaaspakhuis staat er dan 100 jaar. Een 
toonaangevend beeld, zeker als je over het water Warten langsvaart. Een plek waar velen 
werk vonden, waar vele liters melk uit de directe omgeving tot boter en kaas werd gemaakt, 
waar vele boten onderdak vonden en nog steeds vinden. 
Op 2 en 3 juni 2023 een jubileum programma! Welkom in- en om de fabriek en het 
kaaspakhuis zijn dan Wartensters, oud-medewerkers, familieleden, anders betrokkenen en 
geïnteresseerden. In de komende Kommunes besteden we graag aandacht aan de 
historie/geschiedenis van de panden en de bedrijvigheid tot vandaag, input is van harte 
welkom want ik ga pas mijn 4e jaar in op dit terrein en heb nog lang niet alles gehoord, 
gelezen. (mail: klaas@bijklaas.nl).  
 
De gebouwen: 
“Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Helpt Elkander". 'Gegroeid' complex van een zuivelfabriek 
met directiewoning en bijgebouwen. De oorspronkelijke fabriek met woning heeft een 
boerderij-achtige uitstraling, waarbij het woongedeelte als een voorhuis in eclectische of neo-
renaissancistische trant het front vormt dat is gekeerd naar de openbare weg, en het 
bedrijfsgedeelte daarachter tot aan het water reikt. Ten oosten van dit oorspronkelijke deel 
staat onder meer een chaletachtig bijgebouw uit de oorspronkelijke bouwtijd 1898, dat het 
ketelhuis vormde (de schoorsteen tegen de oostelijke zijgevel is gesloopt). Het zadeldak 
heeft eenvoudige ijzeren spanten met trekstangen. Er zijn 10 werknemers woningen 
gebouwd in 1907, na sluiting van de fabriek kregen de bewoners de mogelijkheid de woning 
te kopen. 
Het 'schuur'-gedeelte achter de directiewoning is later gemoderniseerd. Daarbij zijn het 
bovenste deel van de dakvlakken en de doorlopende daknaald ongemoeid gelaten, maar zijn 
de zijkanten van de 'boerderijschuur' gesloopt en vervangen door fabrieksbouw in twee lagen 
onder plat dak. Achter het ketelhuis is een kaaspakhuis gebouwd, dat naar verluidt dateert 
uit 1923 en een voorbeeld vormt van vroege betonbouw met een inpandige betonnen 
draagconstructie. Dit pakhuis heeft buitenmuren van gemeleerde gele baksteen met 
bescheiden baksteenornamentiek en smalle staande venstertjes die oorspronkelijk van 
luiken waren voorzien. De binnenmuren zijn gemetseld van grijze kalkzandsteen en tussen 
de buiten- en de binnenmuren is een isolatielaag van kurk aangebracht om een evenwichtig 
binnenklimaat met een constante temperatuur te bewerkstelligen. Tot slot is tegen de 
zuidelijke (voor) gevel van het ketelhuis een trafo geplaatst, vermoedelijk ergens tussen 
1925 en 1935, uitgevoerd in een baksteenexpressionistische trant. 
De fabriek sloot de deuren in 1965.” 
 
Zet  2 en 3 juni 2023 alvast in de agenda, ik wens iedereen heel fijne feestdagen! 
 
 
 
 
 
 
  

Jubileum in zicht 

mailto:klaas@bijklaas.nl
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Dorpsbelangen Warten  
Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| dbwarten@gmail.com | 
www.warten.nl 
Rein Kielstra (penningmeester) | Hoofdstraat 17 | | 06-54308583| kielekamp@planet.nl 

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

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

Jeugdsoos De Roekeflecht 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
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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: 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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