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 Mei ûnder oare:

   Juh,wat hear ik dêr?

              Tibma verklaard

              Beachweekend



Redactie
Ytzen Westra, Burt Sijtsma,

Grietje Kroodsma, Wim Veninga,
Gerda Venema

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in  september 2017.
Kopij kunt u vóór  15  september 2017 sturen naar redactie@dorp-ee.nl of inleveren
bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te
wijzigen. Vorm- en zetfouten voorbehouden.

redactie@dorp-ee.nl is ook het e-mailadres voor al uw ideeën, suggesties, op- en of
aanmerkingen.

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: info@dorp-ee.nl

De foto op de voorkant is gemaakt door:  Burt Sijtsma. Grote bonte specht.

We blijven graag jullie foto’s van ons mooie dorp ontvangen op e-mailadres:
redactie@dorp-ee.nl Voorwaarde minimaal 1 Mb groot.

Colofon



Beste Iesters yn en bûten it doarp,

Alle activiteiten die in het januarinummer van It Iesternijs werden aangekondigd zijn
alweer geweest. Zo bracht de seniorenmiddag veel gezelligheid en plezier met een
sprankelend cabaret en een lekker buffet.
De jaarvergadering van Dorpsbelang werd goed bezocht en hoewel er veel grijs was in
de Jister was er weer van alles te bespreken voor jong en oud. In de pauze liet een
ieder zich de oranjekoek goed smaken, deze was er ter ere van het 70 jarig bestaan van
Dorpsbelang.
Erg jammer vinden we de gang van zaken rond het nieuwe bedrijventerrein. Waar
mogelijk zal het bestuur DB ondersteuning bieden om de bedrijvigheid/levendigheid in
het dorp te behouden.
Het ontwerp van de N358 is klaar op wat kleine zaken zoals bomen en bankjes etc. na.
Het zou kunnen dat Vitens groot onderhoud aan de waterleiding in het dorp moet
doen. Hierdoor zou de herinrichting van de N385 vertraging kunnen oplopen.
Ook werden de aftredende bestuursleden, voorzitter Hans Kroodsma en Sjoerd Zijlstra,
met een mooie bos bloemen bedankt voor hun inzet en uitgezwaaid.
Nieuwe bestuursleden werden welkom geheten. Jack Hoekstra is de nieuwe voorzitter,
Josée Westra neemt het secretariaat over van Dirkje Nynke Tibma, die de penningen
gaat beheren. Jan Jelle Braaksma  en Sjoukje Boersma zijn als oudgedienden de leden
van het bestuur.
En dan was het weer HIMMELDEI; het hele dorp is door de leerlingen van de De
Gearing opgepoetst! Geen papiertjes, blikjes, lege flesjes of andere troepjes meer te
zien……super, zo schoon zie je het bijna nooit!
We wensen alle Iesters een mooi voorjaar en zomer toe en veel leesplezier met deze
uitgave van het Iester Nijs.

Bestuur Dorpsbelang

Foarwurd



Opvang voor uw kind(eren) nodig?

Bergsmawei 6 te Jouswier

facebook.com/dekealtsjes

06-23008503

  gastouderopvangdekealtsjes@outlook.com

Vraag naar de mogelijkheden of maak een
afspraak om vrijblijvend langs te komen.
Doety Postma-Prins



     Juh wat hjer ik der ?
Der komme nuvere lûden út de tsjerketoer yn Ie.
Der koe wol wat oan de hân weze mei it oerwurk fan de klok, mar de lûden binne ek net
altyd te hearen.

By neifraach oan ien fan de bewenners fan de Omgong die bliken dat der spjochten yn
de toer sitte.
Spjochten of spechten sa de measten hjir sizze binne der yn ferskillende maten en
soarten.
Sa binne der de grote bonte specht, de kleine bonte specht en de middelste bonte
specht en dan binne der noch wol mear farianten.
Se hawwe hast altyd wat reads yn de fearen. Of in read búkje en de mantsjes  in read
kopke.
Se roffelje om ynsekten út de beam te pikken
Mei de skerpe snavel en lange tonge helje se dy út ferrot hout.
Ek roffelje se wol om yndruk te meitsjen op de wyfkes.

No dan docht disse menear wol hiel goed syn bêst.
Yn âlde ,deade beamen meitsje se de nêsten weryn se 5 tot7 aaien lizze.
No is it te hoopjen dat se net nestelje yn it hout fan de tsjerketoer en dat se der
ynsekten útpikke is ek net sa,n goed teken want dy hawwe je leaver net yn it houtwurk
fan de toer sitten.

Misskyn moat Monumentenwacht ris even omheech foar in ynspekjebeurt
Sjoch folle deade beamen binne der net yn Ie, dêr soargje de gebroeders Bever wol foar.
Want: Is in boompje rot of dood, heb dan maar geen nood.
Even de gebroeders Bever bellen en die gaan het boompje dan wel vellen.

Der binne ek alris spechten sjoen yn in nêstkast by Elke en Henderike yn de pastorytún.
It binne prachtige, sierlike fûgels dy,t hjit hieltyd faker foarkomme.



Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33

Seldenrijk Steenhouwer
restaureren en stellen van natuursteen

Ben Seldenrijk
06-19662120

info@seldenrijksteenhouwer.nl
www.seldenrijksteenhouwer.nl

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
Tel. 0519 - 292526

info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nl

Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak
Spoedgevallen
24 uur per dag
0519-292526



  Tibma verklaard (1)
Tibma (Fries: De Tibben) is de buurtschap bij ons dorp Ee. In de lijst van
kloosterbezittingen van Fulda wordt de nederzetting al in de 8e eeuw genoemd als
Tippencheim.
De terpen werden opgeworpen om bij hoog water een droge plek te hebben. Door
aanslibbing van de zee en door afval en mest van de bewoners konden de terpen
behoorlijk hoog worden. Zo boden de terpen een goede woonplaats.
Steeds moest er gevochten worden tegen het hoge water. Water was hun vijand maar
later ook hun vriend waar ik later nog op terug kom.
Bij ons kennen we niet alleen de terp Tibma. Even verderop ligt de terp Ald Terp.

Naast deze beide terpen kennen we ook nog de Huisterpen. Soms verlieten boeren de
dorpsterp voor een plaats in het open land. Om bescherming te bieden moest er een
terp opgeworpen worden. Deze terpen dateren meestal van na het jaar 1000 toen veel
boeren de dorpsterp verlieten. Bij ons kunnen we deze huisterpen zien aan de
boerderijen van Terpstra, Kroodsma en Bolhuis.

Op de terp Tibma hebben vroeger twee staten gestaan. Op de ene hoek van de terp
stond slot Hobbema state. Op de andere hoek stond de state In `t Hooft. Een stins of
state is een voormalig landhuis. Het woord stins betekent steenhuis.
Ten noorden van de Ald Terp stond de stins Obbemastate.
Beide terpen hebben niet meer  de oorspronkelijke vorm vanwege de afgravingen.

Vanaf 1840 verschijnen regelmatig advertenties in de
Leeuwarder Courant met aanbiedingen voor terpaarde. Een begin voor het afgraven

van de terp Tibma begint op 23 maart 1896. Terpbaas A.G.Lijzenga vraagt 50 cents per
scheepston. Het afgraven zorgt voor veel vertier maar de terp wordt helaas
omgevormd tot meerdere kleine terpen. De afgravingen gebeurden loodrecht naar
beneden. Bij de terp Tibma kunnen we dat aan de noord/westkant nog duidelijk zien.
Ook bij de Ald Terp zien we dat duidelijk aan de kant van de boerderij van Eisenga.
De afgraving was in eerste instantie veelal handenarbeid. Met kruiwagens werd de
terpaarde over planken naar het wachtende schip gebracht. De terp Tibma was een
terp die per schip gemakkelijk was te bereiken. Omdat in de omgeving van Tibma de
waterwegen talrijk waren was het aantrekkelijk om de terpaarde af te voeren. In die
tijd komen we rond Tibma en het gebied de Kolken vier waterlopen tegen. Dit waren
de Eester Ryd, de Tibster Ryd, de Hornster Ryd en de Zuider Ee.
Dit water was de vriend van de boeren. Een boerderij lag gunstig wanneer die aan het
water lag. Voor laden en lossen van goederen was dit aantrekkelijk.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Naast deze vier waterwegen waren er rond Tibma een paar wegen.
Al in het jaar 1718 komen we al een paar landwegen tegen. Dat waren de Kolkweg en
de Hoytensweg.
Ruim een eeuw later in 1855 komen we de namen tegen van de Hornsterweg en de
Kriesensweg.
Volgens overlevering is de naam Kriesens ontleed aan het Friese woord `kriem` (=
bocht). De Hoytensweg is ontleend aan de persoonsnaam Hoyte. In oude tijden stond
hier een boerderij met de naam Hoytsma state
Omdat aan de terp Tibma en ook de terp Ald Terp een zeer hoge waarde wordt
toegekend hebben beide terpen de status van monument. Beide terpen staan in het
rijksmonumentenregister en worden omschreven als archeologisch monument.
Naast deze twee monumenten telt Ee nog 13 inschrijvingen die in het
rijksmonumentenregister staan ingeschreven.
Alleen daardoor al, en de status van ons dorp als beschermd dorpsgezicht wonen we
in een dorp waar we trots op mogen zijn.

Tekst : Wim Veninga.

 Tibma verklaard (2)



Green Fire Eco
Pellet kachels en Pellets
Wij verkopen pelletkachels van de merken Extraflame en C.S Thermos.
Wij plaatsen uw nieuwe kachel geheel naar uw wens en wij leveren alle afvoer
materialen e.d. U heeft er geen omkijken naar.

Voordeel van een Pelletkachel?
Met een pelletkachel bespaart u honderden euro’s op uw stook-kosten. Door de perfecte dosering van
de pellets, brandt een pelletkachel optimaal met een zeer hoog rendement en omdat de pellets zijn ge-
perst onder hoge druk, hebben deze een hogere energie-waarde dan een gewoon blok hout.

Goedkoop verwarmen!
Pelletkachels zijn eenvoudig te bedienen. Zet hem aan en de kachel zorgt met de ingebouwde geluids-
arme ventilator direct voor warmte in de kamer. Met zijn ingebouwde programmeerbare thermostaat
wordt de ruimte prima op temperatuur gehouden.

Green Fire Eco
Tibsterwei 20
9131 EG  Ee
E-mail: info@greenfireeco.nl
Tel: 06 28422180

Met een pelletkachel heeft u de sfeer
van vroeger in een modern

en energiezuinig jasje!



Op 22 juli a.s. zal voor de 24e keer de ringrijderij plaatsvinden op de Tibsterwei te
Tibma. Een jaarlijks evenement dat beslist niet meer weg te denken valt. Ieder jaar
staan er opnieuw honderden mensen langs de Tibsterwei te genieten van de com-
binaties van paard(en) en koets(en) in een groot aantal verschillende uitvoeringen.
Veelal is de bemanning van die koetsen ook nog eens gekleed in kleding die bij de
aanspanning past. Dat maakt het geheel er nog mooier op. De verscheidenheid in
combinaties zal ook dit jaar weer groot zijn: KWPNers, Friezen, pony’s in enkel- of
dubbelspan. Zij zullen samen voor de nodige ontspanning op de Tibsterwei zorgen.
Daarnaast zullen ze ook zorgen voor spanning, want het gaat nog altijd om de aan-
tal ringen die worden gestoken. Dat aantal wordt zoals altijd per ronde bekend ge-
maakt. Wie dat wil, kan dus altijd “mee blijven schrijven” en zo weten of zijn of haar
favoriet ook in de prijzen zal vallen. Dit jaar hopen we natuurlijk weer op mooi weer
en veel publiek. De prijsuitreiking is na afloop, onder het genot van een hapje en
een drankje en live muziek, in een loods van de fam. Hansma aan de Kriensenswei
te Tibma. Komt allen!

Namens de organisatie: Titia Venema

Ringrijderij Tibma



Hogedijken 6 - 9101 WV Dokkum - (0519) 29 34 58 - info@loonstra.nl - www.loonstra.nl



Nieuws dorpshuis De Jister
Een gezellige proeverij van
"maaltijdservice Van Smaak" vanmorgen
in ons dorpshuis! Georganiseerd door
"Thuisleven" en het team Kollum van
thuiszorg "Het Friese Land".

Toneelvereniging "De Fodkoer" uit Ee e.o. vermaakt publiek opperbest.

Op vrijdag en zaterdagavond (24 en 25 febr) speelde "De Fodkoer" het stuk "Jo binne
troud of net" in dorpshuis "De Jister" in Ee.
Een fleurig stuk, bestaande uit 2 bedrijven, wat zich afspeelt in de jaren "80.Het stuk
gaat over 2 zeemannen die onverwacht op bezoek komen bij hun oude maat en oom-
zegger Tabe. Deze oomzegger is inmiddels getrouwd en samen hebben ze een baby
Tabe (Sietse Hofstede) en Wytske (Baukje de Haan) gaan op vakantie, zodat beide
zeebonken Siebe (Ale Hansma) en Jabik (Melle Pieter Prins) de zorgtaken voor
de huishouding op zich nemen.
Voorwaarde is wel dat schoonmoeder Lutske (Janneke Kampen) de algehele leiding
neemt in het huishouden.Beide heren krijgen het hier letterlijk en figuurlijk warm van
en worden beide verliefd op de schoonmoeder.
Het publiek genoot van een heerlijke avond waarbij de lachspieren een flinke oppep-
per kregen.Na afloop waren er bloemen voor de spelers en voor de vrijwilligers die
muziek, licht, decor, kleding, make up etc. mogelijk maakten.





Bedrijf uitgelicht

Voor bedrijf uitgelicht gingen we deze keer op bezoek bij Corry Alting,hypotheken en
assurantiën.Corry is geboren en getogen aan de Stienfeksterwei en de tweede dochter
van Jan en Enny Alting.Ze is getrouwd met Edo v/d Beek, die een veeteeltbedrijf runt.
Ze is moeder van 4 kinderen en woont aan de Beintemawei 7 in Westergeest.Ze heeft
na haar opleiding als kapster gewerkt, maar dat bleek toch niet helemaal haar ding te
zijn.Wat nu? Met cijfertjes werken en omgaan met mensen leek haar ideaal.Corry ging
werken op een kantoor in Grijpskerk waar men verzekeringen, schades en hypotheken
verzorgde.

In 2008 neemt ze ontslag en besluit om voor zichzelf te beginnen. Intussen had ze alle
vergunningen, diploma,s en benodigde cursussen gevolgd om dit ideaal te
verwezelijken.Ze begon haar kantoor aan huis en moest eerst alles van de grond af
oprichten met eenklantenbestand van nul. Door hard werken en vele uren in haar
bedrijf te steken kreeg ze de wind onder de zeilen.In oktober 2015 betrekt ze een
kantoorruimte bij Veenma in Dokkum.Een prachtige lokatie met een fraai uitzicht over
de landerijen.Bij Corry kun je terecht met alles wat te maken heeft met hypothecaire
leningen. Te denken valt aan het afsluiten of oversluiten van hypotheken met een
gunstige rente tot alles wat daar bij hoort.Het indekken van risico,s, overlijdens en
levensverzekeringen hoort allemaal bij het takenpakket. Sinds kort heeft ze hulp van
Gerjan Mossel die via een stageplaats bij haar is terecht gekomen en haar veel
administratief werk uit handen neemt. Gerjan studeert nog steeds bij om ook zelf de
vereiste diploma,s te halen om zo in de toekomst ook hypotheek beoordelingen te
kunnen doen. Op de vraag hoe ze crisis is doorgekomen antwoord ze: goed. Wel merkt
ze op dat de huizenmarkt weer volop in beweging is en dat de huizen weer sneller
worden verkocht en dat de banken meer vertrouwen in de hypotheken hebben.Corry
komt graag bij de mensen thuis om de hypotheek door te nemen.In een vertrouwde
omgeving is voor de meeste mensen de beste plaats om de zaken eens door te praten.
Willen de mensen een afspraak op kantoor, dan zijn ze welkom op Hogedijken 53 D,
9101 WZ in Dokkum.

Het telefoonnummer van Corry is  06-52629663

Wij als redactie wensen Corry en Gerjan veel succes in de
toekomst.





Buurtkoersbaltoernooi

Afgelopen vrijdag werd de finale ge-
houden van het buurtkoersbaltoer-
nooi 2017. Tien teams werden in de
Jister verwacht om te strijden om de
wissel-bokaal. De meeste teams wa-
ren goed tegen elkaar bestand, maar
er waren ook teams die al blij waren
koers te kunnen houden op de mat in
plaats van ernaast. De laatste 3 plaat-
sen werden nog een zogenoemde
’close call’. Met een klein verschil van
1 punt werd de dr Ruinenstjitte de winnaar van de wedstrijd. Zij kregen de eeuwige
roem op de bokaal en een beker mee naar huis. Gevolgd door nummer 2: Tibma met
en punten. De 3e prijs ging naar de skeperij. Met 33 punten een welverdiende plaats.
Ondanks de onderlinge strijd was het een gezellige avond die nog even verder werd
gevierd aan de bar onder het genot van een hapje en een drankje.

Johannes Rypma en de Bounty Hunters & Prime Suspect

Op zaterdag 18 februari was het tijd voor gezelligheid. Een aantal jisters, die ook be-
kend staan als feestliefhebbers, hadden bedacht om weer een keer een goed feest te
organiseren in Ee. En goed was het zeker. Zo begon Johannes Rypma met de Bounty
Hunters de avond rond een uur of half negen. Dezen maakten direct al een prima sfeer
waardoor al snel de voetjes van de vloer kwamen. Zij droegen om half elf het stokje
over aan Prime Suspect die met diverse muzikale hoogstandjes kwam. Leuke mensen,
muziek en de nodige drankjes en hapjes zorgden voor een avond die zeker voor herha-
ling vatbaar is.

 Nieuws dorpshuis De Jister (2)



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



Nieuws dorpshuis De Jister (3)

Gisteren een zeer geslaagde 60+ middag in de Jister. Na eerst een presentatie van de
voorzitter van Dorpsbelang Hans Kroodsma over de laatste ontwikkelingen die er in het
dorp gaande zijn en de plannen voor de komende tijd van de Dom en Dorpsbelang was
het de beurt aan het gezelschap Hymphamp. Het gezelschap bestaande uit vier
personen gaf een mooie voorstelling en liet een ieder ook flink meezingen. Na de
voorstelling was er een uitgebreid koud- en warm buffet. Kortom een hele geslaagde
middag!

Dagelijks bestuur:

Rene Zweering: 06
18779105 (Facilitaire zaken)

Bernhard Hansma:    0613513404 (Financiën)

Froukje Wolters:        0612673397 (Sleutelbeheer/schoonmaak)

Alie Mossel:                0625334869 (Vrijwilligers)

Germien Kroodsma:  0649812233 (Catering)

Afke Wolters:              0610638080 (Agendabeheer)

Algemeen bestuur:

Wieger Sikkema:       0627308338

Jitske Wouda:            0627353232





Nieuws uit het dorp
Binnenkort belangrijke enquête onder inwoners van Ee
‘Bouw mee aan de toekomst van Ee’
Hou de komende tijd uw brievenbus goed in de gaten. Eind mei / begin juni krijgt u
namelijk de kans om uw mening te geven over de toekomst van ons mooie dorp.
Middels een enquête/vragenlijst worden diverse vragen gesteld over actuele thema’s
zoals wonen en voorzieningen.  Uw reactie (tezamen met de respons van uw
dorpsgenoten) zal worden gebruikt om een nieuwe Dorpsvisie (tot 2025) op te
stellen. Met uw antwoorden bepaalt u dan ook mede op welke speerpunten ons dorp
zich de komende jaren zal gaan richten.
Een dorpsvisie kan alleen succesvol zijn als deze breed wordt gedragen door de
gemeenschap. Gezien het belang daarvan voor de toekomst van Ee doen wij dan ook
een vriendelijk, doch dringend beroep op uw medewerking. Zeg geen ‘nee’ tegen de
toekomst van Ee! Wij rekenen op u!

Vereniging Dorpsbelang Ee
DorpsOntwikkelingsMaatschappij

Dodenherdenking 4 mei 2017

In Ee herdacht men alle Nederlandse oorlog slachtoffers  die omkwamen in 40-45 bij
het graf monument van dr. Jarl Ruinen, die op 22 januari 1945 in Dokkum werd ver-
moord door de bezetter. Om 2 minuten voor 8 werd de "last post" geblazen. Hierna
volgden 2 minuten stilte. Vervolgens 2 coupletten van het Wilhelmus geblazen door
het korps. Naast de mooie gedichten werd er namens de kinderen van "De Gearing"
een krans gelegd. Alle kinderen hadden eerder op school mooie stenen geschilderd
met hartverwarmende teksten. De ruim 120 aanwezigen keerden in stilte huiswaarts.



KOEL-VRIES TRANSPORTEN

Tibsterwei 4a | 9131 EG Ee HOLLAND

Tel.: 0519 51 87 13 | Fax: 0519 51 89 15

E-mail: info@hoek-trans.nl | Internet: www.hoek-trans.nl

• Nationaal en Internationaal transport.
• Koel - Vries transport.
• Transport van losgestorte agrarische producten.
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Afgelopen jaar zijn we met een frisse start begonnen aan de activiteiten commissie van
De Jister. Met een ware stoelendans om maar in de activiteiten sferen te blijven! Twee
'nieuwe' leden en kortere lijnen met het bestuur heeft er voor gezorgd dat we vol
optimisme de activiteiten organiseren. Leuk om te zien dat er dan ook anders wordt
gekeken naar bepaalde activiteiten. Neem nou koningsdag: dit is al jaren hetzelfde!
Dan rijdt men in Ee de puzzelrit. Ieder jaar natuurlijk een andere route en ook de
uitzetters van de tocht verandert wel eens. Net als het springkussen in de gymzaal die
dag. Maar dat is het dan ook wel. En toch, ook dit jaar deden er 38 auto's mee, zo'n
110 mensen. Daar moet je niet aan komen, hoe leuk en spectaculair de nieuwe ideeën
ook zijn. Toch valt er over een aantal andere activiteiten wel wat te zeggen. Zo is de
playbackshow ook dit jaar niet meer doorgegaan, misschien stamt het teveel uit de
'Hennie Huisman' tijd (voor kinderen onder de 10: dit was het moment dat je heit of
mem met de natte haartjes en een bakje chips op de bank naar mochten kijken en
door een rookgordijn een mini whitney houston of michael jackson zagen verschijnen).
Komend najaar willen we dan ook verschillende activiteiten organiseren. We hebben
genoeg leuke ideeën. Maar dat vinden wij. .. Daarom willen we graag van u, jou en/of
jullie weten wat er in het dorpshuis georganiseerd kan worden. Dit kan van alles zijn!
De ruimte is geschikt voor diverse activiteiten. Immers, het dorpshuis is voor iedereen.
Maak er gebruik van!
Ideeën zijn altijd welkom bij een van ons, onderaan is te lezen wie er in de activiteiten
commissie zit.

Voor eerst een zonnig voorjaar toegewenst en hopelijk tot ziens bij de tafelverkoop op
zaterdag 20 mei van 9.00-13.00 in Dorpshuis 'De Jister' (opgeven kan nog tot maandag
15 mei)

Actieve groet van
Jannie Miedema 0613409234
Doetie Montsma 0612880524
Nieske de Haan 0627570457
Els Duurken 0646030442

  Activiteiten commissie



Loonbedrijf Postma
Vooraanstaand loonbedrijf in de agrarische sector,
wegenbouw en grondverzet
werkzaamheden.

Walddyk 7
9295 LE Westergeest
Tel. 06-51010399 of
0519- 518717
Fax 0519- 518717



Puzzelrit Koningsdag

Natuurlijk werd er weer een puzzeltocht uitgezet op Koningsdag. ’s Middags 13.00 uur
ging het los in dorpshuis “De Jister’. Ruim 40 auto’s met totaal toch zo’n 100 inzitten-
den gingen de strijd aan. Op de Tibsterwei was het gelijk “muizen”! Ingewikkeld en
toch zo dicht bij huis. Via Lauwersoog,
Zoutkamp en Kollumerpomp werd het een mooi rondje Lauwersmeer. Wanneer de
puzzelstukjes goed op hun plaats vielen waren er twee woorden te vormen: Feyenoord
kampioen.
1e prijs: team Julius de Jong
2e prijs: team Klaas Sipma
Poedelprijs: team Anneke Veendorp

Na de prijsuitreiking bleef het nog lang onrustig in het dorpshuis.
Namens de activiteitencommissie van “De Jister”,
Els Duurken



TANK SNEL EN GOEDKOOP IN EE !!
Gemakkelijk  Diesel en Euro benzine onbemand tanken, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
De geaccepteerde passen zijn:

● bankpas
● multitankcard
● mkb brandstof tankpas
● travelcard
● mastercard
● visa

Voor bedrijven is er een bedrijfs tankpas waarmee u een duidelijke factuur ontvangt, zodat
u een goed overzicht heeft van de vertankingen van uw bedrijfswagens. Meer informatie
bel of mail ons;

HALMA AGRO BV
De Draai 7
9076 PD St. Annaparochie
www.halmaolie.nl
info@halmaolie.nl
tel. 0518-409777

Streekwinkel
Broersma-state

Te koop prima doré’s,
borgers, wâldgieltsjes,
bildtstar. Ook voor kool,
groenten, diverse boontjes,
koolzaadspijsolie en rundvlees
kunt u hier terecht.

Kom naar de
streekwinkel Broersmastate
bij de fam. Wilman,
Dodingawei 40 Engwierum.
tel. 0519-518232



      Leuk !
Ien fan myn reisfreonen werkt as steward by Emirates (de nationale
luchtvaartmaatschappij fan Dubai yn de Verenigde Arabische Emiraten) en hy kaam dit
fleantug tsjin. Hy is bysonder om 2 redenen:
- It is  it grutste passagiersfleantug ter wereld; en
- Hy hat in wol hiel bysonder registratienummer ;) Jelte Westra.





9 maart zijn we met de kindernevendienst naar de Ark van Noach geweest.
Om kwart over 9 verzamelden we bij het Anker en half 10 vertrokken we met een grote
optocht van auto’s naar Leeuwarden.
Hier lag voor een aantal weken de Ark van Noach. Deze Ark is 70 meter lang, 13 meter
hoog en 10 meter breed. Op deze 4 verdiepingen tellende ark was genoeg te
ontdekken en te beleven….
Bij binnenkomst was er een korte uitleg van een bemanningslid van de ark en werden
de speurtochten uitgedeeld.
De kantine boven in de ark was zeer geschikt voor een kopje koffie/thee/limonade +
wat lekkers.

De kinderen waren hier al druk met spelen en ontdekken in de speelhoek naast de
kantine.
Na de koffie gingen de oudere kinderen in kleine groepjes de speurtocht volgen door
de gehele ark. De kleine kinderen onder begeleiding van de ouders. De speurtocht
begon bij het verhaal van Adam en Eva, ging langs Kaïn en Abel, Mozes, David en
Goliath, Simson en eindigde bij het verhaal van Jezus. Er was van alles te zien, te lezen
en te voelen: de bijbelfiguren uitgesneden uit hout, knuffeldieren en opgezette dieren.
En natuurlijk moesten de vragen van de speurtocht onderweg beantwoord worden. Na
ongeveer anderhalf uur waren alle vragen beantwoord en kon de speurtocht worden
nagekeken met een kleine verrassing als beloning. De kinderen en ook de volwassenen
hebben zich prima vermaakt tijdens een zeer geslaagd uitje!

Met vriendelijke groet, leiding kindernevendienst.

  Uitje kindernevendienst



       Adem- & Ontspanningstherapie
                     Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informatie op de website:
www.praktijkopademkomen.nl of mail:
info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

--------------------------------------------------------------------------------------

–
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél politie.

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
De dokterspost is gevestigd in het pand van de huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis,
Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

AED
Aan de kantine van V.V. Oostergo te vinden op
Sportpark "De Streng" Stienfeksterwei 11, 9131 KK Ee

Op www.hartslag.nl kunnen particulieren, die de AED kunnen bedienen, zich
aanmelden.

Huisarts
Huisarts H.J. Glastra van Loon

Praktijk tel nr. 0519 321286
Praktijk fax nr. 0519 518452
Receptenlijn 0519 518222
Spoed nr. 0519 518224

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt tussen 8:00 en 9:30 uur bellen om een afspraak te maken: 0519 321286.
Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen: 0519 518224
Tijdens zon- en feestdagen, en na praktijkuren kunt u terecht bij de Dokterswacht
Friesland, telefoon 0900 - 112 7 112.

Spreekuur Ee, dinsdag- en donderdagochtend
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Ee dan kan dat ook via onze
assistentes in Anjum. Het spreekuur in Ee vindt plaats op dinsdag- en
donderdagochtend aan de Stienfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

Algemene informatie




