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Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in februari 2019.
Kopij kunt u vóór 20 januari 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
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 Dorpsgenoten,

Het is midden oktober als we dit voorwoord schrijven, maar het lijkt nog steeds
volop zomer. Met temperatuurrecords van 25°C in De Bilt en in Ee. De boeren
zijn na de super droge zomer nog bezig met kuilen. Zit die klimaatverandering er
echt aan te komen…….
Ook deze zomer hebben Transport Borger en Mechan-Noord hun panden
betrokken op het bedrijventerrein aan de Tibsterwei. Een mooie verbetering
t.a.v. de oude situatie!
Heel goed nieuws is dat het bestuur van Dorpsbelang weer compleet is! We zijn
er erg blij mee dat Els Duurken de gelederen komt versterken. Van harte
welkom!
Het Flaaksplein heeft zijn definitieve vorm al gekregen, als de grond weer wat
water heeft gekregen kunnen de heggen bij de bankjes geplant worden en zo
wordt het dorp steeds mooier.
Begin november wordt er met een dorpentoer afscheid genomen van de
gemeente Dongeradeel. Ee laat zich van haar beste kant laten zien. Met een
presentatie van het vernieuwde Braakhok en een spiksplinternieuw Flaakslied,
geschreven door Onno Loonstra en gezongen door de kinderen van de Gearing in
de kerk op de terp.
In november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor onze nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân. We zijn erg benieuwd wat deze schaalvergroting ons gaat
brengen. We zullen onze wensen voor de toekomst van Ee kenbaar maken aan
de nieuwe bestuurders van de gemeente.
En dan tot slot, voor we er erg in hebben, stappen we straks alweer het nieuwe
jaar in en maken we ons op voor het DORPSFEEST van Ee en omgeving. We
wensen iedereen een mooie tijd.

Het bestuur van 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



     Iester Wetterspektakel
Eerdere voorspellingen van het weer waren voor 1 september niet bijzonder bijster. Echter
waren de weergoden ons goed gezind!
De dag begon vroeg voor de brandweer van Anjum voor het vullen van de waterbassins van
het spektakel. Hiervoor nog heel hartelijk DANK, zonder jullie bleef de feestcommissie aan
het emmertjes vullen….

Om 9:00 kon de basisschool jeugd zich opgeven. Er waren ongeveer 50 enthousiaste
kinderen, die zich vrijwillig op de spelletjes wilden storten. Juf Sippy had 10 spelletjes voor
de onderbouw en 10 spelletjes voor de bovenbouw bedacht. U kunt denken aan: een
hindernis parcours, snoep happen, knikker happen met de tenen, waterballonen gooien,
parcours met een sponsbroek, dienblad met plastic bekertjes etc.
Dit werd een groot succes, blije gezichtjes en een nat pak.
Als afsluiter konden de kinderen zich opgeven voor het zakslaan boven een waterbassin. Dit
werd grote strijd, maar hier kon maar 1 winnaar uit komen, Rienk Kingma.

s’ Middags vanaf 13:00 was het de beurt aan de rest van onze dorpsgenoten. 37 personen
durfden dit aan. Pier en Sven hadden 4 spelletjes bedacht wat behoorlijk op conditie aan
kwam.
één spelletje was zittend met een dienblad met bekertjes water om z.s.m. naar de overkant
te komen terwijl de bal ontweken moest worden. Er was tobbedansen glijdend op een do-
nut,
een parcours op de fiets met een bekerhelm en een parcours in de kruiwagen met en natte
badhanddoek op de nek.
Als afsluiter deed iedereen mee aan het zakslaan.
Het winnende groepje:
Nikhil, Anouk, Johannes (Pieter zoon), Els en Chris
De winnaars van het zakslaan:
1e: Gerrit Kooistra
2e: Johannes Reitsma (Pieter zoon)
3e: Doutzen Veendorp en Johannes Reitsma (Pier zoon)
Na de uitputtende spelletjes kon men de gezelligheid nog even opzoeken in de feesttent
met
een hapje en een drankje. Daar was ook om 17:30 de prijsuitreiking evenals de
bekendmaking van het thema dorpsfeest 2019.
Dit is: De letter P…..

Meer op volgende pagina…



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



  Iester Wetterspektakel
Vanaf 21:00 speelde voor iedereen de vetste band Stageline. De tent was gezellig
vol!
Voor de nieuwe feestcommissie was het een zeer geslaagde vuurdoop! DANK
DANK DANK

Met vriendelijke groet,

Feestcommissie Ee.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Ringrijderij Tibma voor de 25e keer
Op zaterdag 21 juli vanaf 19.00 uur werd voor de vijfentwintigste keer de ringrijderij
op het buurtschap Tibma onder Ee gehouden. In totaal deden 24 aanspanningen mee.
De ringrijderij in Tibma trekt altijd veel publiek vanwege de unieke locatie. Het is de
enige ringrijderij waarbij deelnemers elkaar zien rijden. In andere dorpen staan er al-
tijd huizen tussen die het uitzicht belemmeren. Ook het publiek heeft een goed over-
zicht als de aanspanningen om de eer strijden. De prijsuitreiking vindt traditiegetrouw
plaats in de loods van de familie Hansma onder het genot van een hapje en een drank-
je met aansluitend muziek. Dit keer trad het duo Melody op. De eerste prijs was voor
de aanspanning van O. Tiekstra uit Drachten met 38 punten, tweede en derde werden,
beide met 37 punten, R. de Vries uit  Kollumerpomp en N. Tienstra uit Ternaard.

Grondleggers
De grondleggers van de ringrijderij zijn Piet en Baukje Venema,  Johan en Klazien van
der Hoek, Ale en Alie Hansma en Jan en Titia Venema. Tien jaar geleden zijn Martha en
Catrinus Bouma erbij gekomen en sindsdien organiseren zij het evenement samen met
Titia en Jan Venema die de traditionele ringrijderij in Tibma al vanaf het begin mee
organiseren.

Terugblik
In de 25 jaar dat het ringrijden is georganiseerd, zijn er heel wat mooie wedstrijden
verreden met soms wel 33 aanspanningen. De eerste 6 jaar deden ook de leden van
plaatselijke ponyclub “de Ierúterkes” mee onder zadel. Ook al 25 jaar lang, kreeg iede-
re deelnemer als dank voor het meedoen, een bakje met groente en fruit, een rozet en
een prijsje naar keuze.  Eén keer ging het ringrijden niet door. Dat was in 2001 vanwe-
ge de MKZ-crisis. De ringrijderij van 2005 werd overschaduwd door een ongeluk met
één van de aanspanningen, met enkele botsingen tot gevolg. Op enkele lichte verwon-
dingen na liep het gelukkig goed af. Maar de schrik zat er goed in bij de deelnemers,
het publiek en de paarden. Een jaar later werd de ringrijderij afgelast door onweer.

Toekomst
Hoewel de animo voor het ringrijden langzaam aan minder wordt, denken wij nog niet
aan stoppen. Door de giften van sponsoren en niet te vergeten de hulp van vele vrijwil-
ligers, kunnen we ieder jaar weer een ringrijderij organiseren, met een groot aantal
deelnemers.  Dankzij de bijzondere sfeer tijdens het ringrijden in Tibma en daarna de
gezelligheid met muziek in de loods van Hansma, is en blijft het voor iedereen een leuk
uitje. In 2019 zal de ringrijderij plaatsvinden op 20 juli.

Organisatie ringrijderij Tibma

 25 jarig jubileum



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 geperst 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 ge-
luids-arme ventilator direct voor warmte in de kamer. Met zijn ingebouwde programmeerbare ther-
mostaat 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 3 oktober werd de kinderboekenweek met als thema Vriendschap op een bij-
zondere manier geopend op het schoolplein van basisschool De Gearing. Veel ou-
ders en belangstellenden en genodigden waren op het schoolplein aanwezig om
de presentatie van het kinderboek ‘Het meisje en de magische vlasbloem’ en het
speciaal geschreven vlaslied mee te maken.
Juf Christina heet dan ook iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de schrijf-
ster Klasina van der Werf, de illustrator Hanna Terpstra en de vormgever Jan Jaap
Roos.
De vrijwilligers van it Braakhok, Jaap Broersma, Sikke Tuma en Evert Douma zaten
op de eregalerij.
Het Braakhok komt ook nadrukkelijk in het boek voor. Het is de plaats waar de
mensen kunnen zien wat er allemaal met de vlasplant gebeurd voordat het linnen
wordt.
Onno Loonstra heeft voor dit boek en het museum een speciaal lied geschreven
met de titel: Eltsenien is oars.
Samen met de kinderen van de Gearing speelt hij dit lied. ‘Wy binne net allegear
gelyk en dat hoecht ek net, want wy binne elts unyk’. Ook het verhaal van Vlassie
en de vlasverwerking wordt in dit lied ten gehore gebracht. Er is in de Dream Pro-
ject Studios een opname van dit lied gemaakt met een heuse clip. Deze is te vin-
den op YouTube.
Daarna wordt een groot doek onthult en krijgt Jaap Broersma het eerste exem-
plaar uit handen van de schrijfster Klasina van der Werf. Ook krijgt Broersma een
mooie tekening van Hanna Terpstra.
De  ouders en pakes en beppes worden bedankt voor de aanwezigheid en de kin-
deren gaan naar binnen waar het programma wordt voortgezet.
Klasina en Hanna lezen daarna om beurten een bladzijde voor:
Femke is een vrolijk meisje van 10 jaar die woont in het prachtige dorpje Ee. Fem-
ke is wat oars as oars en derom unyk. Ze kan met bloemen praten en daarom vin-
den ze haar vreemd.
Heel vaak is ze te vinden in het bos van Ee. Op het weiland in het midden van het
bos vindt ze een heel bijzondere bloem, een vlasbloem. Ze noemt hem Vlassie.
Vlassie is anders dan de andere bloemen en ze sluiten vriendschap. Maar vlas-
bloemen bloeien maar een dag en dan vallen de blaadjes er af en wordt het een
gouden knopje.

Kinderboek en vlaslied



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



Kinderboek en vlaslied

Als Femke Vlassie de volgende dag weer wil opzoeken omdat ze jarig is, is Vlassie
verdwenen met al haar vlasplanten.
Zo komt ze bij meneer Broersma terecht en die vertelt haar dat alle planten uit de
grond zijn getrokken omdat ze rijp waren.
Femke is heel verdrietig en ontroostbaar en bovendien boos op meneer
Broersma. Ze brengt een bezoek aan het Braakhok en komt daar allemaal mensen
tegen die druk aan het werk zijn met het vlas. Daar wordt haar verteld wat er alle-
maal met het vlas gebeurd, maar Femke vindt het niet leuk omdat ze haar vrien-
dinnetje Vlassie kwijt is. Als ze elf jaar wordt is ze niet eens blij, omdat ze Vlassie
zo mist. Dan gaat de bel en staat meneer Broersma voor de deur met een verjaar-
dagscadeau. Als ze het pakje open heeft gemaakt zit er een prachtig linnen laken
in gemaakt van vlas. Als ze op bed ligt hoort ze de stem van Vlassie die in het la-
ken is verwerkt. Eind goed, al goed.
Achterin het boek staat nog waarom vlas zo’n bijzondere plant is en wat er alle-
maal bij komt kijken voor vlas linnen is.
De kinderen kunnen daarna nog vragen stellen aan Klasina, Hanna en Jan Jaap.
De hele morgen staat in het teken van dit project. De kinderen maken kleurplaten
en doen een speurtocht.
Het boek is te koop bij boekhandel Van der Velde in Dokkum en Leeuwarden en
bij de Primera in Damwoude.
Ook is het te bestellen is de website van het vlasmuseum: www.itbraakbok.nl

Foto:
Nanne Nicolai





Er was eens…

Ja, zo begon vaak een verhaal. Dit verhaal gaat over de vroegere melkfabriek. Ook
in Ee aan It Stienfek was een melkfabriek. In onze omstreken zelfs één van de oud-
sten. De fabriek werd al opgericht in 1888. In veel dorpen stond een melkfabriek.
In Anjum, Gerkesklooster, Dokkumer Nieuwe Zijlen en in Dokkum zelfs 2.

Een melkfabriek gaf veel werkgelegenheid. Niet alleen in de fabriek maar ook daar
buiten. Denk maar eens aan de vele melkrijders die de melk bij de boeren ophaal-
den. En dat 2 keer per dag. Meestal met paard en wagen, later met tractor of soms
al met een vrachtauto. Wanneer een boer niet op zondag wilde afleveren, kon dat
geregeld worden bij Freia, de melkfabriek te Veenwouden.
Voor de melkrijders was het niet alleen melk naar de fabriek brengen. Vaak had-
den ze ook retour vracht. In de zomer, wanneer de regenput leeg was, namen ze
water mee terug. Er was in die tijd nog geen waterleiding. Ook kaas, boter of uier-
zalf werd wel retour meegenomen. Op vaste dagen was er gortpap.
En dan niet te vergeten het melkgeld. De melkrijders hadden in een tas of kistje
van al hun boeren een zakje met melkgeld. Soms moesten kinderen mee op de
fiets om het geld af te geven bij de boeren. Ook was het wel regel dat de melkrij-
ders hard schreeuwden naar de boerderij dat het melkgeld op de lege melkbus lag.





Er was eens…
Melkrijders die van de kant van Westergeest kwamen konden voor 1928 niet met
de wagen bij It Stienfek komen. Er was toen nog geen brug. De melkbussen werden
overgezet op een praam om zo bij de fabriek te komen. Nu allemaal nostalgie. Zelf
denk ik nog wel eens aan de melkfabriek in mijn dorp. Nog heb ik in gedachten het
lawaai van melkbussen als ze van de wagen de fabriek werden ingebracht. Ook de
herrie van de stoom of de sirene dat de werktijd begon.
Allemaal dingen die voorbij zijn. De melkfabrieken in de dorpen zijn er niet meer.
Het is nu FrieslandCampina.
Echter It Stienfek heeft het als melkfabriek lang volgehouden. Dan wel niet als
melkfabriek. Tegenwoordig is het een bedrijventerrein met o.a. Wilman als onder-
nemer. Wilt u een bezoek brengen, u bent altijd welkom. Ik kan het u aanraden. Hij
heeft er heel veel te koop. Het ziet er  geweldig uit.
Tekst: Wim Veninga

!!!OPEN LES!!!

Voor iedereen van 18 jaar en ouder biedt gymnastiek vereniging 'Wez Fluch' een nieuwe les:
BODY&FIT. Een actieve les die op eigen niveau gevolgd jan worden. De open les wordt afge-
wisseld met een circuit training en deels een groepsles met oefeningen op muziek. Aan het
einde van de les wilen we dan graag weten wat jullie leuk vonden en voor terug willen ko-
men. Deze les is voor iedereen die lekker fanatiek maar op eigen niveau bezig wil zijn. Die
graag fit wil zijn/blijven en aan de spierkracht en conditie willen werken. Waar best wel wat
ruimte is voor gezelligheid: want ook dat is belangrijk voor een gezond lijf.
Kom allen op donderdag 8 november van 19.00-20.00uur in Dorpshuis 'De Jister' in Ee.
Graag wel even opgeven bij Els Duurken: 0646030442 of duurkenels@gmail.com.

GYMNASTIEK VERENIGING 'WEZ FLUCH' biedt gymnastiek voor alle kinderen van de basis-
school. Ook de kinderen van de bovenbouw zijn van harte welkom! Want hoe meer opgaves,
des te meer groepen. Dus kom tijdens een proefles van juf Janita en juf Anna Klaske.
Voor 27 euro per kwartaal kan uw kind werken aan zijn of haar mobiliteit en uitvinden wat
qua sport bij hem of haar past. Maar bovenal plezier maken in de gymlessen. Bewegen kan
nooit teveel!

Mochten jullie nog een sport missen die bij de vereniging past (denk aan dans, aerobics,
12+, etc) dan horen we dat graag.
Doorgeven kan aan Els Duurken: 0646030442 of duurkenels@gmail.com.



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



De Jister

Dagelijks bestuur:

Raymond Hoekstra:  0629142811 (Voorzitter)

Bernhard Hansma:    0613513404 (Penningmeester)

Froukje Wolters:        0612673397 (Sleutelbeheer/schoonmaak)

Martha Bouma:          0629375258(Agendabeheer/vrijwilligers)

Germien Kroodsma:  0648809484(Catering)

Afke Wolters:              0610638080 (Secretaresse)

Algemeen bestuur:

Wieger Sikkema:       0627308338

Ytzen Westra :           0645931005

Ee: één groot openluchtmuseum

Ee doet zaterdag 3 november van 16.00 tot 20.00 uur mee aan het afscheidsfeest
van de gemeente Dongeradeel. Het pittoreske dorpje wordt door veel toeristen
gezien als één groot openluchtmuseum dankzij het mooie beschermde
dorpsgezicht. Speciaal voor deze gelegenheid wordt de route vanaf het
parkeerterrein (bij het voetbalveld) sfeervol verlicht. Bij het vernieuwde
vlasmuseum worden live demonstraties gegeven. Bij het Flaaksplein is koffie/thee
en ranja verkrijgbaar én speciale vlaskoekjes die de Echte Bakker Eddy de Jong
speciaal voor dorp Ee heeft gemaakt. Kinderen kunnen hier bij speciale vuurkorven
lekker marshmallows roosteren.
Dankzij de bordjes van de Waddentour ontdekt u meer over de historie van de
bijzondere panden in de dorpskern. Een bezoek aan de eeuwenoude ‘tsjerke op de
terp’ is zeker de moeite waard. Hier treedt om 16.30 en 17.30 uur troubadour
Onno Loonstra op samen met het kinderkoor van de basisschool. Zij zullen het
inmiddels bekende vlaslied ‘Eltsenien is oars’ ten gehore brengen onder leiding van
Zwaanette Dijkstra.





Iester nieuws
Flaaksfeest
29 september zijn we het seizoen weer gestart met het traditionele Flaaksfeest.
Dit keer in een ander jasje om de gebruikers de kans te geven hun vereniging /
activiteiten te promoten. Dit kreeg gestalte in de vorm van workshops: Zo kon er
een liedje ingestudeerd worden op de trommel en lyra van de drumband, zagen
we acrobatische toeren op een parcours van de gymvereniging en werd er druk
geoefend op een goeie smash bij de volleybalvereniging. Voor de ontspanning en
een versnapering konden de kids terecht in het jeugdhonk waar een schminkster
hen omtoverde tot de mooiste vlinders, eenhoorns, trekkers, etc. Zo’n 20
kinderen hebben meegedaan en we kunnen met recht zeggen dat deze dag
geslaagd was!
Mocht je nou meer informatie willen over de deelnemende verenigingen of eens
vrijblijvend willen komen kijken, je bent uiteraard van harte welkom! Je kunt
contact opnemen met:
Martha Bouma (0629375258) voor de drumband,
Janneke Kampen (0620321814) voor de gymvereniging,
Tessa Hoekstra (0629934976) voor de volleybalvereniging.

Het jeugdhonk organiseert regelmatig activiteiten voor jeugd vanaf groep 7. Ze
willen graag hun lijst met toezichthouders (ouders) uitbreiden zodat ze wat vaker
een avond open kunnen. Je kunt je hiervoor opgeven bij Tjitske Zijlstra
(0631265665)
 Deze dag werd afgesloten met een gezellig 5-uurtje.

Bijzondere prestatie,

In de Dockumer Courant van 5 september konden we lezen dat ons redactielid
Wim Veninga van het Iester Nijs de Kennedymars ,een wandeltocht van 80 kilo-
meter voor de achtste keer heeft gelopen.
Wim heeft in zijn leven al heel wat kilometers versleten.
Hoogtepunt was een voettocht van Nijmegen naar Rome, die hij samen met zijn
vrouw heeft gelopen.
Wij als redactie feliciteren Wim van harte met deze geleverde prestatie.



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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Zaterdag 3 november Spokentocht.
Inschrijven bij de Jister vanaf 18:45, start om 19:00. Meer info op de flyer.

Zaterdag 10 november Bingo
Inloop vanaf 19:30, start 20:00

Zaterdag 17 november Bonte Avond in de Jister.
Na het grote succes van vorig jaar organiseren we natuurlijk ook dit jaar weer een
bonte avond. Wat voor act ga jij doen? Live zingen, playbacken, dansen, voordra-
gen, muziek maken….. noem het maar op, alles kan en iedereen mag meedoen.
Geef je op bij Jannie Miedema, tel: 0613409234

Zaterdag 24 november Intocht Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten zullen om 14 uur weer in Ee aanmeren. Iedereen, groot
en klein is hierbij van harte welkom! Tijdens de intocht zal het jeugdhonk voor de
oudere jeugd geopend zijn.

Zaterdag 8 december Jubileumfeest de Jister met Sipke de Boer
Het is 20 jaar geleden dat ons dorpshuis werd geopend.
Kom jij / komt u dit met ons vieren? Iesters, oud-iesters, oud- bestuursleden,
(ex)vrijwilligers, wie zich ook maar aangesproken voelt: we zien graag iedereen te-
gemoet!
16.00 uur: koffie met gebak
17.00 uur: 5-uurtje met muzikale omlijsting van Sipke de Boer

1 januari
00:30 Nieuwjaarsfeest

Foto: Ee op de duitse tv

 Agenda “De Jister”



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



Ver bezoek…

Voor het tweede opvolgende jaar had ik de grauwe vliegenvanger op bezoek.
Deze nestelde in een tot pindakaaspotjehouder omgebouwd vogelnest.
Grauwe Vliegenvangers ( Frysk:Feale Miggesnapper) komen in het voorjaar,
meestal in april vanuit Afrika hier naar toe om een broedsel uit te broeden.
Vorig jaar zijn de eieren niet uitgekomen maar dit jaar zaten er 5 eitjes in het nest
en die zijn ook alle 5 uitgekomen.
Het vrouwtje broedt deze eitjes in 13 dagen uit. Na 12 tot 17 dagen kunnen deze
jongen al vliegen.
De jongen worden dan nog een tijd gevoerd en als er genoeg insecten zijn
beginnen ze soms nog aan een tweede leg.
Het bijzondere van dit vogeltje is dat hij bijna rechtop zit en vanuit een uitkijkpost
de insecten zo uit de lucht vangt.
In augustus vliegen ze dan terug naar Afrika ,voorbij de Sahara, om daar te
overwinteren.
De grauwe vliegenvanger staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.
De vogeltjes zijn bedreigd en zeer kwetsbaar ,zeker nu het met de insecten stand
ook niet zo goed gaat.

Mocht u een bijzondere waarneming in de natuur doen en wilt u erover schrijven
dan maken we een vaste rubriek in het Iester Nijs.

Ytzen Westra



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 in-
formatie bel of mail ons;

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



Sjoelen en Koersbal
Dinsdag 11 september was de start van het nieuwe koersbalseizoen. Nieuwe leden
vanaf 15 jaar waren en zijn nog steeds van harte welkom. Aanvang 14:00.
Inleg: €3,- met gratis koffie en thee.
Een week later op 18 september begon het nieuwe sjoelseizoen, waar nieuwe le-
den vanaf 15 jaar ook van harte welkom waren en zijn. Aanvang 14:00.
Inleg €3,- met gratis koffie en thee.
Data voor het koersballen 2018/2019

6 november
20 november
4 december
18 december
8 januari
22 januari
5 februari
19 februari
5 maart
19 maart
2 april
16 april

Data voor het sjoelen 2018/2019
13 november
11 december
15 januari
12 februari
12 maart
9 april





Nieuws Lauwers Fanfare

Het nieuwe seizoen is alweer een aantal weken aan de gang en dus is het hoog tijd om
weer even iets van ons te laten horen.
In de afgelopen periode hebben onze leerlingen hun stinkende best gedaan tijdens de
examens.
Silke en Tjitske haalden beide hun basisdiploma, Fleur haar A diploma en Myrna slaag-
de voor haar B diploma.
Dames, hartelijk gefeliciteerd met deze mooie resultaten!!
En Fleur, heel veel succes in de trompetsectie! (ze speelt inmiddels al een paar weken
mee in de fanfare)
Momenteel zijn wij druk aan het repeteren voor ons eerstvolgende concert op 9 de-
cember.

Ook de andere voorbereidingen voor dit 'Snertconcert' zijn nog in volle gang en hier-
over zult u binnenkort zeker meer horen.
De datum kan in ieder geval alvast op de kalender worden gezet.
Ook willen wij dit seizoen weer een aantal acties gaan houden om onze vereniging ook
financiëel draaiende te houden.
De eerstvolgende zal de Mandarijnenactie zijn.
Wij willen van deze gelegenheid ook graag gebruik maken om iedereen te bedanken
voor de giften die met onze enveloppen actie binnen kwamen.
En ook hebben wij inmiddels een aantal vaste donateurs, waar wij heel blij mee zijn.
Hartelijk bedankt!!
Tot slot hebben wij nog een datum die alvast op de kalenders en in de agenda's
geschreven kan worden.
Time flies when you're having fun, wordt wel eens gezegd, maar dat geldt ook zeker
voor de Lauwers Fanfare.
Het is inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden dat wij onze krachten gebundeld hebben
en samen verder gingen als Lauwers Fanfare.
Dit feit willen wij graag met jullie vieren tijdens ons lustrumconcert op 13 januari 2019.
Zodra hier meer informatie over is laten wij van ons horen.

Esther Keegstra-Dijkstra



       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

--------------------------------------------------------------------------------------
Beste dorpsgenoten,

Zoals jullie allicht weten, zijn wij als volleybalvereniging Oer’t Net al heel wat jaren actief,
sportief bezig. Op dit moment volleyballen er een herenteam, damesteam, Nevobo
damesteam en 2 jeugdteams die allemaal mee spelen in wedstrijdverband. Maar….. in alle
teams kunnen wij nog wel wat versterking gebruiken! Dus als het je leuk lijkt, kom gerust
langs bij één van de trainingsavonden.

De trainingsavonden zijn als volgt:
Herenteam: woensdagavond 20.45-21.45 uur
Damesteam: woensdagavond 19.45-20.45 uur
Jeugdteam: maandagavond 18.30-19.30 uur
Damesnevobo: maandagavond 19.30-21.00 uur
We hopen nog een CMV jeugdteam te kunnen laten starten. Kinderen vanaf 6 jaar mogen
komen volleyballen en de trainingen vinden plaats op de zaterdagochtend van 9.30  tot
10.30 uur. Meer informatie of opgave via Tessa Hoekstra (06-29934976)  of Sally Louwsma
(06-50498650).
In het voorjaar van 2018 hebben wij als vereniging meegedaan aan de Poiesz jeugd
sponsoractie. Deze actie heeft het mooie bedrag van 851.00 euro opgebracht voor onze
vereniging. Iedereen heel hartelijk dank voor het meesparen.

Namens het bestuur
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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 MFA Anjum

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




