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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, 54e jaargang, nummer 1 
 
Bankrekening: IBAN NL76 INGB 0000 0220 29 t.n.v Stichting Dorpskrant Kommune 

 
Kopij voor de volgende Kommune kunt u uiterlijk inleveren op 13 februari a.s. vóór 
12.00 uur op het redactieadres. 
 
Kopij die te laat wordt ingeleverd, wordt in het volgende nummer geplaatst. 
 
Kopijdatum voor de volgende maanden: 
20 maart  
17 april  
  

mailto:kommunewarten@hotmail.com
mailto:daphnevdvelde@hotmail.com
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1    9:30 Breicafé Gereformeerde Kerk 
15 
15 
16 

 18:00 
 18.00 
 19.45 

Lekker Ite bij de Kok en de Walvis 
Ophalen oud papier 
Filmavond in de Frissel in Wergea 

17,18    20.00        TS Warten met een klucht in de Bidler te Wergea  
20         20.00        Jaarvergadering Vogelwacht, Doarpshûs te Wergea    
24         20.30        Jeugdsoos, Apres ski feest 
25         20.00        Pubquiz Warten Actief, ByBoelies 

 

 

Geboren: Tess, dochter van Ewoud van den Berg en Denise Pander 
 en zusje van Maud 
 
 
Teruggevlogen: Gerbrecht Reitsma en Bernard Jelsma, Oer de Barten 24 
 
   
 
Uitgevlogen: Wiebe van den Berg naar Leeuwarden. 
          Mevr G Vaartjes naar Westerpoort Academiestraat 23, 8801  

       LJ te Franeker ze verblijft daar op afd Earst. 
 
 
 
 
 
 
Van de redactie 
Voor u ligt de eerste Kommune van 2023. Het nieuwe jaar is ingeluid met een prachtig 
vuurwerk, georganiseerd door de vuurwerkcommissie en er zijn dikke prijzen uitgeloofd bij de 
loterij van Warten Events. De jeugdsoos organiseerde de nieuwjaarsduik. Er waren een paar 
waaghalzen die de sprong aandurfden! 
Het belooft een jaar te worden met veel extra leuke activiteiten voor de inwoners van Warten. 
In deze Kommune staan weer aankondigingen van allerlei activiteiten voor de komende 
maand. Deze kunt u ook terugvinden in de agenda op de website (warten.nl). Was u erbij? 
Vond u het leuk? Laat het ons weten en stuur uw verhaal of foto’s naar de redactie. 
 
 
 
 

 

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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Voor ons vakantiehuis net buiten Warten zijn wij op zoek naar een enthousiaste tuinman, 
liefst 65plusser die het leuk vindt om zo nu en dan wat mee te helpen met tuinieren, tegen 
een vergoeding.  
 
Voor hetzelfde vakantiehuis zijn wij op zoek naar een 65plusser die houdt van kleine klusjes 
in en om het huis. 
 
Ook zijn wij nog op zoek naar een schoonmaker m/v met verantwoordelijkheidsgevoel (op 
oproepbasis) om ons gezellige team te komen versterken. 
 
Reacties via de mail: vrijzicht@hotmail.com, Fedde en Paulien Boersma, Greft 6 Warten 

 
 

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

Mevr G Vaartjes wonende aan de Rounwei 3 is verhuisd naar Westerpoort Academiestraat 
23, 8801 LJ te Franeker ze verblijft daar op afd Earst. 
Hiebij willen we alle donatie en lidmaatschappen binnen Warten opzeggen. 
 
Met vr gr Mevr G Vaartjes en familie. 

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

 

Rectificatie 
Per abuis heeft in de vorige Kommune geen naam onder de aangeleverde kopij de 
pelgrimstocht gestaan. Deze kopij is geschreven door Greetje Koopmans-Langhout.  
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Nieuws van de Jeugdsoos       
 
Op 10 maart organiseren we voor groep 7 en 8  van de basisschool en de 
1ste en 2de klas van het voortgezet onderwijs een uitje. We willen van 17.00 
tot 18.00 uur naar Bounce Valley in Leeuwarden. Hierna gaan we dan naar 
de jeugdsoos waar we met z’n allen nog een hapje eten en nog een 
gezellige avond hebben. Hiervoor kun je je tot 1 maart opgeven via onderstaand opgave 
strookje. Deze kun je inleveren bij Jackolien en Ids, Maegere Weide 13. 
 
Op 24-02 houden we onze jaarlijks Apres ski feest. Vanaf 20.30 uur is de jeugd vanaf de 1ste 
klas van het voortgezet onderwijs welkom. Dresscode: Lederhosen & Dirndl.  
 
 

 
Naam:  
Aantal personen:  
Inleveren op Maegere Weide 13 
  

Ingezonden 
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PREEKBEURTEN VAN DE PKN GEMEENTE "WARTENGAHE" 

 
Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

 

5 feb 
12 feb 
19 feb 
26 feb 

 

 
9.30 

9.30 

9.30 

GEEN DIENST 

Wergea, de Frissel 
Warten, Herv. kerk 

Wergea, de Frissel 

 
ds. A.Buizer  
ds. Adri 
Terlouw 

ds. A.Buizer  

 
org. Jelle Visser 
org. Mea Selma 
org. Jan v.d. 
Wal 

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

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

Zondag 

Zondag 

Zondag 

Zondag 

 

5 feb 
12 feb 
19 feb 
26 feb 

 

9.30 

9.30 

9.30 

9.30 

Warten 

Warten 

Warten 

Warten 

 

ds. A. Bouman 

ds. L. van der Ven 

ds. R. Bergsma 

Mevr. J. Bloem 

Leeuwarden 
Aldebooarn 
Berlikum 

Broeksterwoude 

 

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

                                                                                                               
 

KERKDIENSTEN VAN DE KATHOLIEKE KERK ST. MARTINUS WERGEA-WARTEN 

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

Zondag 

 
Zondag 

 

5 feb 

 
19 feb 

9.30 

 
9.30 

De Frissel 
 
De Frissel 
 

Pastor G. Kamsma 

 
Pastoor B. van der 
Wal 
 

Wo.Co. en 
blasiuszegen 

Euch. 
 

  

Kerkdiensten 
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Namens WartenactieF wensen wij alle Wartensters een gezond en gezellig nieuwjaar 
toe! 
 
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  
 
Zaterdag 18 maart 50+ bingo 
Op zaterdag 18 maart om 15.00 uur organiseren wij weer een 50+ bingo in de Kok en de 
Walvis. We maken er weer een gezellige middag van en opgave is niet nodig. Er zijn leuke 
prijzen te winnen en wij zorgen voor een lekker bakje koffie of thee.  

  
 
 
 
Tot slot 
De datums van onze activiteiten staan ook in de agenda op warten.nl. Als er vragen, 
opmerkingen of suggesties zijn dan kunnen jullie contact opnemen via de Facebookpagina 
van WartenactieF of e-mailadres warten-actief@outlook.com.  
 
 
Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar!  
Met feestelijke groet, 
WartenactieF 
 
 
 
  

Warten actief 

mailto:info@byboellies.nl
mailto:warten-actief@outlook.com
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Dit is een mooie gelegenheid waar we graag gebruik van maken. 
We wensen iedereen het allerbeste en een goede gezondheid voor 
het nieuwe jaar. 
 
Bedankt:  
Tijdens de decembermaand is er op diverse plekken in het dorp gezorgd voor mooie 
kerstverlichting. De skûtsjes, aan het Stoomboothaed en voor de Kok en de Walvis, maar 
ook de kerstboom in de vlaggenmast van de gereformeerde kerk. 
Ook was er met de jaarwisseling weer een vuurwerkshow. Zowel voor onze jongere 
inwoners als de volwassenen. Deze waren allebei weer top geregeld en verzorgd! 
 
Wij willen dan ook iedereen die dit alles mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun inzet!  
 
Nieuw afvalbeleid:  
1. Luierinleverpunt 
Zoals u misschien wel weet betalen vanaf dit jaar per leging voor de grijze container en per 
kilo. Luiers voor jong en oud zijn zwaar en zorgen voor extra kosten. Dorpsbelangen heeft 
zich samen met jonge ouders en raadslid Johan Magré ingezet voor een luierinleverpunt in 
Warten. Deze wordt zo snel mogelijk bij het Roekeltje geplaatst. We zijn erg blij dat de 
gemeente en de opvang hieraan meewerken. 
 
2. Extra container voor afval van bootjestoeristen 
Vanuit inwoners van het wapen van Warten is met de gemeente een gesprek gestart over 
het afval van bootjesmensen die aanmeren aan het Karriderspaad. Dit afval moet, nu we per 
kilo betalen, natuurlijk niet meer in de containers van inwoners komen. Maar we willen ook 
geen zwerfafval. Resultaat hiervan is dat er een extra kliko komt bij de slagboom aan de 
noordzijde van de brug. Ook wordt er gekeken naar een extra of grotere afvalbak aan de 
kant van de bankjes en het toiletgebouw bij de kerk. Dit is iets ingewikkelder omdat 
containers nooit tegen muren aan mogen staan in verband met brandveiligheid. 
 
Mocht u verder graag mee willen denken over plekken van afvalbakken in het dorp dan mag 
u ons of de gemeente gerust mailen. We zijn vaak met de gemeente over afvalbakken in 
gesprek omdat sommige afvalbakken, naar onze mening, te weinig geleegd worden omdat 
ze slecht bereikbaar zijn met de 
gemeenteauto's.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
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.  
 
Lid worden?  Iedereen, meerderjarig en woonachtig in Warten of 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 of per mail 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. 
 

Dorpsbelangen Warten 
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Wilt u een Wartenster dorpsvlag 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 

 
Jaarvergadering op maandag 20 februari 2023 om 20.00 uur  
in ûs Doarpshûs te Wergea. 
 
Agenda: 
1.    Opening. 
2.    Ingekomen stukken. 
3.    Mededelingen. 
4.    Notulen jaarvergadering 2022. 
5.    Jaarverslag 2022. 
6.    Verslag penningmeester 2022. 
7.    Verslag kascommissie. (E. Popma en G. Pol)  
8.    Benoeming nieuw lid kascommissie. (aftredend E. Popma) 
9.    Pauze met verloting. 
10.  Bespreking Rayonvergadering 23-11-2022. 
11.  Bespreking Algemene Ledenvergadering BFVW.  (3 maart 2023) 
12.  Bestuursverkiezing. 

 vacatures: 2 in Warten en 1 in Wergea. * 
13.  Besluit tot statutenwijziging. ** 
14.  Rondvraag. 
15.  Sluiting. 
 
 *  Kandidaten kunnen zich tot voor het begin van de vergadering opgeven. 
 
** De concept statuten kunt u lezen op onze website onder de knop “statuten”. 
     Website: www.vogelwachtidaarderadeelnoord.nl 
     Ook liggen ze vanaf  13-02-2023 ter inzage bij de bestuursleden. 
Namens het bestuur, 
F. de Bruin, voorzitter 
J. de Boer, secretaris 

Vogelwacht Idaarderadeel Noord                                
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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 en Ytsje Hooisma. 
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 livemuziek van de rockband Rauzer om 
deze leuke avond uit helemaal compleet te maken. 
 
Graag tot ziens in de Bidler! 
 
Kaarten reserveren 
Ben je lid, dan kun je alvast kaarten reserveren via TSWarten@gmail.com of Facebook TS 
Warten. Kinderen van 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.  
 
Het jaarlijkse lidmaatschap kosten € 10,- p.p. 
 

Toanielselskip Warten preseteert: 
 

mailto:TSWarten@gmail.com
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Even zag het er naar uit dat de Wartenster koren uitgezongen waren in Warten. De 
coronajaren hebben er voor gezorgd dat het ledenaantal bij zowel het mannenkoor de 
Feanstampers als het vrouwenkoor Frouljuskoar Eigenwiis flink afnam.Voor beide koren 
dreigde het einde. 
Gelukkig nam na de corona de animo weer toe, maar bij beide koren niet genoeg om voort te 
kunnen gaan. De vrouwen zongen voor het laatst gezamenlijk op 17 september op het 
korenfestival in Surhuisterveen. 
Het idee ontstond om een gemengd koor te vormen. Omdat het repertoire van beide koren 
nogal verschilde leek dat een probleem. 
Er werd proefgezongen: de mannen zongen een aantal keren mee met de vrouwen en dat 
was een gezellige boel én…..het kwam de klankkleur van het koor ten goede. Het repertoire 
van beide koren werd gebruikt. De dirigent van beide koren is Marijke Adema. Zij kent de 
kwaliteit van beide koren en kan dus het beste uit een gemengde groep halen. 
Eind december 2022 werd er gestemd bij beide koren. Gaan we door als gemengd koor, of 
gaan de koren ter ziele? 
Er wordt volmondig gestemd voor het voortzetten van een gemengd koor en dat betekent dat 
Warten blijft zingen! 
Het mannenkoor heeft nog tot 24 januari gezongen en is toen opgeheven. 
 
Marijke Adema is zoals gezegd de dirigent en de begeleiding is in handen van Wopke en 
Hilbrand. Wopke had al aangegeven dat hij eind van het seizoen stopt. Helaas. Er wordt 
vervanging gezocht. 
Er is werk aan de winkel in dit nieuwe koor. Er moet één bestuur komen, een nieuwe 
liedcommissie, en er moet een nieuwe naam bedacht worden voor het koor. Het repertoire 
van de mannen bestond uit shantyliederen en Ierse liedjes. De vrouwen zingen popliedjes. 
Dit wordt voor een deel samengevoegd en uitgebreid met nieuwe liedjes in overleg met de 
koorleden. 
Het belangrijkste is dat we kunnen blijven zingen. Want wat is er nu leuker dan zingen in een 
koor! En bovendien is het gezond 
en word je er vrolijk van. 
 
Er is nog ruimte voor meer 
koorleden. 
Ben je nieuwsgierig geworden?  
Kom een keer kijken en luisteren  
of zing een keertje mee. 
We zingen op dinsdagavond van  
20.00 tot 22.00 uur in het zaaltje bij 
de gereformeerde kerk.  
Op 31 januari, op 7 en 21 februari 
en  
vanaf maart in de oneven weken.  
En we zijn nog steeds op zoek 
naar een nieuwe naam voor het 
Wartenster koor.  
Suggesties zijn welkom en kunnen  
gestuurd worden naar 
geertjeconradi@gmail.com. 
 
 
 

 

 

Warten zingt nog! 

 
 

mailto:geertjeconradi@gmail.com
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Met een beker warme chocolademelk, een glas wijn, fris of borrel hebben we begin januari 
zitten brainstormen over het komende museumseizoen. Veel leuke ideeën zijn besproken en 
werkgroepjes samengesteld. Fijn dat er ook enkele nieuwe vrijwilligers zich hebben 
aangemeld!  
 
Geweldig is het dat we, na jaren van voorbereiding, nu eindelijk kunnen zeggen dat de 
boerderij er weer piekfijn voorstaat en dat het gebouw, wanneer het zijn jaarlijkse onderhoud 
krijgt, weer jaren mee kan.  
Vervolgens willen we dit jaar eigenlijk wel een start maken met het opknappen van 
museumgebouw it Earmhûs. Zoals je misschien al wel hebt gezien wanneer je erlangs loopt, 
zijn de kappen van de schoorstenen nodig aan onderhoud/vervanging toe. Ook de goten zijn 
in een zodanige staat dat op veel plekken het water langs de muren loopt. Ook binnen zijn 
dringende zaken die aangepakt moeten worden. 
Ook moeten we weer denken aan een nieuwe tentoonstelling in de ruimte voor de 
wisselexpositie en buitenom vraagt het erf rondom Earmhûs en boerderij ieder jaar weer het 
nodige onderhoud. 
Voor we komend seizoen weer opengaan wordt weer ouderwets ‘húshimmele’, de 
binnenboel schoon gemaakt. 
Denk je, ik ben niet zo’n klusser of poetser - we zijn ook nog dringend op zoek naar 
gastheren/vrouwen om de bezoekers tijdens de openstelling welkom te heten.  
Dan staat er voor 2023 ook weer Watertenster Wetter Wille (WWW) op het programma. 
WWW, waar Museum Warten ook komend jaar weer graag zijn medewerking aan verleend. 
 
Voor al deze activiteiten zijn mensen nodig. Lijkt het je wat om vrijblijvend eens aan te 
schuiven of wil je eerst meer informatie over het één of ander … neem gerust contact op. Dit 
kan d.m.v. een PB ’tje via FB of een berichtje op 06 4697 6428. Mailen kan natuurlijk ook, 
naar info@museumwarten.nl 
 
LIGPLAATS VRIJ  
In het haventje voor it Earmhûs komt begin april plek vrij voor een authentiek scheepje, 
bijvoorbeeld een schouw. De boot kan niet te breed zijn, het moet door de draaibrug passen.  
Mocht je interesse hebben, stuur dan een berichtje naar info@museumwarten.nl  
 
Rest ons nog ieder een goed en gezond 2023 te wensen en wie weet zien we elkaar op één 
van de mooiste plekjes van ons dorp, het Hellingpaed. 
 
Bestuur en vrijwilligers 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Een nieuw jaar … nieuwe plannen … nieuwe 
kansen          
               

 
 

mailto:info@museumwarten.nl
mailto:info@museumwarten.nl
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Er leek die laatste dagen voor Kerst geen einde te komen aan de regen. Ook de 
weersvoorspellingen vertelden weinig goeds en toch, die zaterdag, knapte het in de loop van 
de dag op. Kerstavond bleef het droog en de wind, in afwachting van de bijzondere 
gebeurtenis welke die avond zou worden geopenbaard, hield de adem in ... 
 
Geweldig zoveel mensen enthousiast hun medewerking verleenden en een invulling gaven 
aan de verschillende taferelen tijdens de reis die ’s avonds door de wandelaars in een 
sfeervol verlicht Wergea kon worden ondernomen. Een reis die 2000 jaar geleden door Jozef 
en de zwangere Maria ook werd afgelegd vanuit ‘Nazareth’ naar ‘Bethlehem’. 
 
Voor ieders medewerking, individueel of samen met een groepje of vereniging willen we 
nogmaals hartelijk dankzeggen. Zonder deze inzet waren wij er nooit in geslaagd om de 
tocht mogelijk te kunnen maken. Maar natuurlijk ook hulde aan de vele kuierders! Het was 
geweldig om te zien hoeveel mensen de moeite namen de reis te ondernemen. 
 
Aan iedereen dan ook een dikke   
 
 
 
De Krystkuier is een initiatief van de gezamenlijke kerken Warten-Wergea-Warstiens. Door 
de vorig jaar geldende maatregelen werd de Krystkuier verschoven naar 2022. Het zijn nog 
plannen, maar ons doel is de kuier om het jaar te organiseren, wisselend tussen Wergea en 
Warten.  
 
Heel graag tot dan! 
 
Alice, Botina, Jitske, Rinie, Dine,   

Isabel, Jet, Mieke en Anne  

 

 

 

 

NOFLIKE HJELDAGEN 
 

 
(Hjeldagen= kerkelijke feestdagen)  
 

 

 

 

 

 

K R Y S T K U I E R   2022 
 

 
 

Uitslag kerstpuzzel  

 
 



22 Kommune Warten 

In 2023 staat de stoomzuivelfabriek er 125 jaar, het kaaspakhuis staat er dan 100 jaar. 
Hierbij het tweede artikel, als opmaat naar 2-3 juni 2023 wanneer we het jubileum vieren.  
In de week van 13 januari 2023 is er 25mm water in Friesland gevallen; dat betekent nogal 
wat voor de waterstand aan de kade van de fabriek. Het water stroomt gelukkig niet over de 
kade. De beschoeiing van de haven is afgelopen jaar verhoogd door het Wetterskip en de 
stukken die nog te laag liggen zijn op de kaart aangetekend bij het Wetterskip als 
‘zandzakken brengen bij hoog water’. Dit moet ervoor zorgen dat bij hoog water het water 
niet, zoals bijvoorbeeld in 1910, naar de straat stroomt.  
 

De overstroming van Friesland in 1910 (overgenomen van Tresoar)  
Wateroverlast teistert Friesland in de loop van de eeuwen vele malen, zo ook in 1910. 
Gelukkig vallen er geen slachtoffers, maar de materiële schade is enorm. Op deze 
ansichtkaart, afkomstig uit het Fries Fotoarchief, is te zien hoe Friesland er plaatselijk uitziet 
ten tijde van de overstroming. Grote delen van Friesland staan onder water. Tweede 
Kamerlid Pieter Jelles Troelstra beschrijft het in het tijdschrift De Amsterdammer als volgt: 
'Van 't Sneeker meer tot Tietjerk ziet men overal overstroomd land, vaak onafzienbare 
vlakten water, waar ternauwernood en lang niet overal de polderdijken als dunne groene 
strepen doorheen loopen'. Hij wijt de problemen aan de overvloedige regenval waar 
Nederland sinds augustus 1909 mee te maken heeft. Daarnaast verwijt hij de provincie dat 
die niet voldoende zorg draagt voor de afvoer van het boezemwater, en beschuldigt hij 
sommige grondeigenaren van verwaarlozing van hun polders.  
 

Friese volksaard  
Gelukkig maakt de Friese volksaard het de Friezen mogelijk om hun lot te aanvaarden. 
Troelstra schrijft: 'Wat mij hier en overal opviel, dat was de leukheid, waarmede de mensen 
zich in hunne benarde positie wisten te schikken. Niet het minste spoor ook van pogingen 
om het medelijden op te wekken'. Ook de correspondent van de NRC heeft lovende woorden 
voor de Friezen: 'De mensen zijn hier zo ernstig. Ze hebben een ernstige gelatenheid over 
zich, die door de eeuwen heen van strijd met het water, hun aard schijnt geworden. De 
Friese koppigheid, het stugge niet aflaten, de kop er altijd stug tegen in, en geen kamp 
geven, zolang zij het houden kunnen, maar als ze er desondanks toch onder geraken, dan 
aanvaarden zij het en klagen niet. 't Is een fier volk, nergens hoorde ik klachten. En als ik 
vroeg of er nu toch geen hulp gevraagd moest worden, geen geld uit het land om de schade 
te vergoeden, dan zeiden ze beslist van nee!’  
 

2023 en water:  
In 1910 werd het door Troelstra al verwezen naar de overvloedige regenval van 1909. Nu 
hebben we droge zomers en als het regent dan regent het echt heel veel. Op zaterdag 14 
januari 2023 werd het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om 
water af te voeren van de Friese 
boezem (het stelsel van meren, kanalen 
en vaarten in Fryslân). Deze week is 
grond verzadigd rondom de fabriek. Net 
als vroeger loopt er water de kelder in, 
over een paar weken is dat vanzelf 
weer voorbij. De boten aan de kade 
liggen hoog op het water. Toen en nu. 
Hierbij een aantal foto’s uit 1910. De 
fabriek en de woningen van de 
werknemers staan er fier bij. De foto’s 
en teksten zijn vrij van rechten.  
 
Ute @BijKlaas mail: klaas@bijklaas.nl 
 

 

Jubileum in zicht (2) 
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12 Years a Slave  
Dit is het waar gebeurde verhaal over het  
leven van Solomon Northup, een ontwikkelde  
zwarte man, getrouwd en vader van twee kinderen. Hij  woont in Saratoga, in de staat 
New York, waar hij werkt als timmerman en violist. In 1841, wordt hij onder valse 
voorwendselen, waaronder de belofte van een nieuwe baan, meegelokt naar Washington, 
D.C., waar de slavernij nog niet was afgeschaft.   
 
Hij wordt  twaalf jaar lang tewerkgesteld onder 
erbarmelijke omstandigheden. De dagelijkse 
“quota” moet wel behaald worden, anders zijn de 
consequenties onmenselijk. Terwijl hij de 
gruwelijkheden van het leven als een slaaf onder 
verschillende eigenaren moet ondergaan, droomt 
hij van een terugkeer naar huis. Wordt zijn droom 
werkelijkheid?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Waar:      De Frissel, Kerkbuurt 10 in Wergea     
Wanneer:     Donderdag, 16 februari  2023 

              Inloop:                19.15 uur staat de koffie/thee klaar                         
              Aanvang film:        19.45 uur                                                                                          
 
 
Iedereen is welkom en de toegang is gratis  
Na afloop van de film is er gelegenheid om na te praten met   
wat te drinken en te knabbelen.  
                 

Deze aktiviteit wordt georganiseerd door de  Herv. Gemeente Wartengahe en heeft een 
interkerkelijk karakter.    

www.wartengahe.nl       

  

Filmavond 

http://www.wartengahe.nl/
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Wergea heeft eigen Repair Café, met nu ook kleding reparatie 
Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een stofzuiger die er mee 
ophoudt? Of met stoel wat wankel is? Een broek die versteld moet worden? 
Weggooien? Mooi niet! Us Doarpshûs organiseert op elke derde donderdag ochtend 
van de maand het Repair Café van Wergea. 
 
In Us Doarpshûs aan de Nieuweweg 2-4, draait het elke derde donderdag ochtend van de 
maand om repareren. Tussen 9.30 en 12.00 uur staan de vrijwillige reparateurs klaar om 
gratis te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. 
Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. 
Broodroosters, lampjes, föhns, speelgoed, servies,laptop .. alles wat het niet meer doet, is 
welkom. Ook kleding kan worden gerepareerd En je maakt kans op een geslaagde reparatie. 
De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. Er zijn al een paar vrijwilligers 
actief sinds oktober, maar voel je je ook geroepen om mee te helpen, kom dan langs bij het 
Repair Café of mail naar info@doarpshuswergea.nl 
 
Door repareren te promoten, willen we bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dat is 
hard nodig In ons land gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee 
is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit 
repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar 
verandering in brengen. 
En repareren bespaart geld en kostbare grondstoffen en draagt bij aan de beperking van de 
CO2-uitstoot. Maar bovenal willen we met het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, 
en vaak heel makkelijk. 
 

 

Filmkafé Bagdad  
Film: El Buen Patrón 
Vrijdag 17 febr. 20.30  
Us Doarpshûs 
Nieuwe Weg 2 
Wergea 
Entree € 7.50 (incl. kopje koffie/thee) 
 
Veelgeprezen tragikomedie over een fabriekseigenaar die – in de jacht op een zakelijke 
onderscheiding – koortsachtig probeert alle problemen met zijn werknemers op te lossen. 
De charismatische fabriekseigenaar Blanco staat onder druk omdat hij kans maakt op een 
lokale onderscheiding voor zakelijke uitmuntendheid. Alles in zijn familiebedrijf dat industriële 
weegschalen produceert, moet hiervoor gesmeerd lopen. Maar Blanco’s perfecte plaatje 
wordt bedreigd wanneer hij te maken krijgt met een ontslagen werknemer die uit is op wraak, 
een depressieve opzichter en een verliefde en ambitieuze stagiaire. 
Om zijn kansen op de prijs niet te verspelen en de balans in zijn bedrijf te herstellen, bemoeit 
de manipulatieve ‘goede baas’ zich schaamteloos met het privéleven van zijn medewerkers 
en overschrijdt hij bijna elke denkbare grens. Hiermee zet hij onbewust een explosieve 
kettingreactie met grote gevolgen in gang.Hoofdrolspeler Javier Bardem is in grootse vorm 
als de charmante schurk Blanco, en de film – die kluchtig begint, maar steeds venijniger 
wordt – was in 2022 de grote winnaar bij de Goya’s (de Spaanse Oscars) waar de film zes 
van de maar liefst twintig nominaties verzilverde. 
 
Wil je op de hoogte blijven van ons programma: stuur een mail naar 
filmkafebagdad@gmail.com 

Repair café Wergea  

Filmkafé Bagdad  

mailto:filmkafebagdad@gmail.com
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Moeite om de energierekening te betalen? Kijk of je recht hebt op een vergoeding. 
  
Gas en stroom zijn duurder geworden. Veel mensen moeten nu meer betalen en komen in 
de problemen. De gemeente heeft een regeling gemaakt om te helpen. 
  
Er is een regeling voor drie groepen. 
  
Voor mensen met een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm 
Voor deze mensen was er al een regeling. In 2022 hebben zij € 1.300 ontvangen. Ook 
krijgen zij in 2022 alvast een bedrag voor 2023. Dit is € 500. De gemeente besluit later of er 
nog extra geld komt in 2023. Behoor je tot deze groep? Je hoeft de vergoeding van € 500 
niet aan te vragen. Je ontvangt het geld automatisch. 
  
Voor mensen met een inkomen dat ligt tussen de 125% en 150% van de bijstandsnorm 
Deze vergoeding is nieuw. Hoeveel geld je krijgt, hangt af van je inkomen. De vergoeding 
kan € 300,-, € 500,- of € 800,- zijn. Je moet deze vergoeding voor 1 maart 2023 aanvragen 
bij de gemeente Leeuwarden. Je vraagt de vergoeding aan door een formulier in te vullen. 
Dit formulier vind je op www.leeuwarden.nl/energietoeslag. 
  
Voor studenten met een inkomen lager dan 150% van de bijstandsnorm 
Deze vergoeding is nieuw. Je vraagt de vergoeding aan per studentenhuishouden. Dit moet 
voor 1 maart 2023. De vergoeding ligt tussen de € 300 en € 1.300. Je moet laten zien dat je 
energiekosten hebt. Dit kun je doen door een energiecontract te laten zien.  Of door te laten 
zien dat je een bedrag betaalt voor gas en elektra aan de verhuurder. Meer informatie vind je 
op www.leeuwarden.nl/energietoeslag. 
  
Hulp nodig? 
De energievergoeding vraag je aan via de website van de gemeente Leeuwarden. Heb je 
hulp nodig bij het aanvragen van de vergoeding? Ga dan naar een buurt- of dorpskamer. Je 
vindt daar het Buurtservicepunt, zij helpen je bij het invullen van het formulier. De 
openingstijden vind je op www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers. 
 

 

 

Vergoeding energie kosten  

http://www.leeuwarden.nl/energietoeslag
http://www.leeuwarden.nl/energietoeslag
http://www.leeuwarden.nl/buurtendorpskamers
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Dorpsbelangen Warten  
Martine Groenendal (secretariaat) | Midsbuorren 4 | 06-42625540| dbwarten@gmail.com | 
www.warten.nl 
Rein Kielstra (penningmeester) | Hoofdstraat 17 | | 06-54308583| kielekamp@planet.nl 

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

Jeugdsoos De Roekeflecht roekeflechtwarten  deroekeflecht.warten 

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

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

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

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

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

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

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

Toanielselskip Warten | tswarten@gmail.com | TSWarten 

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

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

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

IJs- en Zeilvereniging De Kruiswaters | Tjeerd Epema | kruiswaters@gmail.com 

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

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

 
 
 
 
  

Contactgegevens Wartenster verenigingen en stichtingen 

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

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

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

website: www.huisartsenpraktijkwarga.praktijkinfo.nl 

 

Spreekuur en openingstijden: 

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

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

en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur. 

Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 18.30 uur, alleen op afspraak.  

Telefonisch terugbelspreekuur tussen 13.30 uur en 14.00 uur. 

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

Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.  

 

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

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

• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2 

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

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

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

 

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

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

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

Shiatsu Trudy van Zon, tel.: 06-13168819 

Hervormde Gemeente Wartengahe (Warten, Wergea en Warstiens) 

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

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

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

Katholieke Kerk St. Martinus Wergea-Warten 

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

Kamsma 06-1280 4205 (oneven weken).  

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

Beheerder RK kerkhof: Adrie Hobert tel: 058-255 1582 

Stichting Beheer Wartena 
We beheren en verhuren It Iepen Stee aan de Schoolstraat te Warten.  
Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met Rik Ripperda, tel.:  058 – 255 29 39  

KDV It Roekeltsje: Peuterspeelleergroep, Dagopvang en Buitenschoolse opvang. Schoolstraat 2, 9003 
LP Warten. Tel. 058-811 9880, www.itroekeltsje.nl  / info@roekeltsje.nl  Eigenaar: A. Bouma 

O.B.S. ‘De Finne’ 
Daltononderwijs, De Greiden 1, 9003 MJ Warten, tel: 058-255 2538, www.obsdefinne.nl / 
directie.definne@proloog.nl. Directeur: Anne Marije van der Molen. 

Gemeente Leeuwarden 
Openingstijden Stadskantoor: maandag 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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