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Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in oktober 2016.
Kopij kunt u vóór maandag17 oktober 2016 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
of telefonisch: voorzitter H. Kroodsma  0519-518289 / 06-50547886.

Er komt erg veel kopij binnen, geweldig! Maar daardoor is het soms wel lastig alles te
plaatsen. Daarom het verzoek om de te plaatsen artikelen te beperken tot 1 pagina
(A5 formaat).

De foto op de voorkant is gemaakt door:  Betteke Boer (oud inwoonster Ee)

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

Colofon



Hallo dorpsgenoten,

Wat hebben we weer een prachtig dorpsfeest gehad! Van woensdag tot en met
zondagmiddag deed jong en oud volop en spontaan mee. Zelfs een regenbuitje kon de
stemming niet drukken.

Op de bonte avond kwamen weer veel creatieve ideeën tot uiting en in de optocht veel
verrassende “in cognito” personages. Ook was ons dorp prachtig versierd van asociaal
dorp tot olympisch dorp.
Al met al een positieve week waar we met z’n allen weer veel energie van hebben
gekregen die we weer kunnen gebruiken om ons dorp verder te ontwikkelen. We
denken hierbij aan de planvorming van onze provinciale weg, de N358 en ook de
realisatie van de uitbreiding van ons bedrijventerrein en het aanleggen van ons
flaaksplein en de modernisering van ons flaaksmuseum. Genoeg werk aan de winkel
dus! Maar eerst genieten van de zomer met zijn vele activiteiten die ons dorp laten
bruisen. Het dorpsbelang wenst u een goede vakantie!

Trekkerbehendigheidswedstrijd

Het is zover! Onze lokale trekkerhelden kunnen zich met elkaar meten in een heuse
wedstrijd. Mbv plaatselijke sponsoren is het mogelijk geworden een spectaculaire
wedstrijdbaan te ontwerpen. Het is de bedoeling om tweetallen met eigen trekkers
tegen elkaar te laten strijden. Dan als extra bonus moet men op een speciaal
geprepareerde trekker een apart parcours afwerken. Ook voor de jeugd is er een
traptrekkerparcours. Het wedstrijdterrein is op het perceel weiland naast Mechan
Noord aan de tibsterwei. ’s Middags 27 augustus vanaf 14.00 uur gaan de wedstrijden
beginnen, met prijsuitreiking na afloop in de tent. Hier kunt u onder het genot van een
leuk stukje muziek een hapje en een drankje nuttigen. Wij hopen op een massale,
lokale deelname en mooi weer.
Groeten van de trekkercommissie.

Foarwurd

Agenda:
27 aug: Trekkerbehendigheidswedstrijd
10 sep: Voorstelling “Kredyt” in de Jister.
24 sep: Flaaksfeest in de Jister.
01 okt: Vrijwilligersavond in de Jister.
14 okt: Slimste dorp

Inzameling oud papier;
Oud papier kan worden ingeleverd op 30
juli, 27 aug en 24 sept  tussen 9.15 uur en
11.30 uur. Bingo in de “Jister” op 17 sept
en 15 okt. Aanvang 20.00 uur.



meubelmakerijemko.nl

Uniastrjitte 34 C
9131 KH in EE

TIMMER- EN KLUSBEDRIJF KINGMA

WWW.TIMMERENKLUSBEDRIJFKINGMA.NL

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

Koarte Bùn 25
9131 LK  Ee
Tel: 0519-720 623
Mob: 06-2262 5838

Badkamers en Keukens - Inbouwkasten -
Energiebesparing - Nieuwe indelingen -

Kozijnen en deuren - dakramen en
dakkapellen - Tegelwerk - Houten vloeren



Boerenkerkdienst

Op zondag 17 april was het een speciale dag voor de PKN kerk van Ee,Oostrum en
Jouswier.
De kerkleden kwamen eerst samen in het Anker. Daar werden ze ontvangen om een
kop koffie of thee te drinken.
En dan op naar de boerenkerkdienst. De dienst was georganiseerd door een aantal
boerinnen en begon om 10.00 u.
Vlak voor de aanvang van de dienst kwamen de kinderen met hun eigen tractors en
karren de kerk binnen rijden.
Vanuit de vooringang kwamen ze binnen en reden met hun voertuig richting de
preekstoel.
Dan begint de dienst die onder leiding stond van ds. Veltman.
Zoals gezegd geen gewone dienst maar een dienst in het teken van de boeren. De
drukke tijd komt eraan.
De meditatie ging ook over het zaaien. Ook het zingen ging over het land van zaaien en
oogsten. En wat voor zingen. Boeren, boerinnen en burgers vormden samen met
kinderen een grote boerenzanggroep. Deze groep stond onder leiding van
 Zw. Dijkstra.
Wat indruk maakte was de solozang van Anthe Rixt Holwerda. Zo vrij en gemakkelijk
zoals zij zong. Fijn om naar te luisteren.
Later zong ze nog samen met Kristine Postmus een mooi lied.
Met deze boerenkerkdienst kunnen we zonder twijfel zeggen dat de kerk van Ee,
Oostrum en Jouswier leeft. Samen hebben we een fijne en goede zondag gehad.

Dodenherdenking

Vrijheid, Freedom, Liberté.. Een woord dat deze dagen weer extra lading kreeg. In Ee
herdachten we de slachtoffers van de 2de wereldoorlog bij het graf/monument van dr.
Jarl Ruinen. Rigtje Borger las een indrukwekkend verhaal voor. Daarna werd de last
post geblazen. Na 8 klokslagen twee minuten stilte. De kinderen van de Gearing staken
daarna eigengemaakte vlaggetjes in de krans bij het monument.



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



  Geschiedenis dorpskruidenier
Om een voorstelling te geven van een dorps kruidenier zullen we een eind terug
moeten in de geschiedenis. Eigenlijk moet ik dan beginnen bij de geschiedenis van
de marskramer. Marskramers waren de voorboden van wat tegenwoordig een
moderne supermarkt is. De marskramer liep vroeger met zijn korf - mars langs de
huizen en boerderijen om zijn koopwaar te slijten. Aan deze marskramer hebben wij
denk ik nog de uitdrukking te danken “ hij heeft veel in zijn mars ”.De marskramer
had namelijk veel koopwaar in zijn mars.
De marskramer werd een kruidenier.  Het klantenbezoek in de winkel was toen nog
niet zo groot. Het was de tijd dat de bestellingen opgehaald werden bij de klanten
thuis.

Veel artikelen die toen algemeen waren zijn nu uit het beeld verdwenen. De tijden
zijn veranderd en producten veranderen mee. De meeste artikelen die verkocht
werden moesten afgewogen worden. De papieren zakken hingen aan een mooie
plank boven  de toonbank.   Een vertegenwoordiger heette reiziger.

Om een indruk te geven wat een artikel vroeger kostte heb ik een prijslijst uit 1936
bijgevoegd.

Prijzen levensmiddelen 1936. Voor 20 cent:
1 Blik kersen. 1 Groot blik zalmbokking. 1 Ons losse thee. 1/2 Pond koffie.1 Pond
rijst en 1 Fles Bessensap.1 Pak custard.  Ons zeer licht Franse bakwerk. 1 Blik
mandarijntjes. 1/2 Pond Speculaas + 1 Pond witte suiker.

En dan komt de tijd van zelfbediening. De klant pakte zelf de artikelen uit het schap.
Na de zeventiger jaren veranderde er veel in de kruidenierswereld. Organisaties
fuseerden en kregen andere namen. Grootwinkelbedrijf de Gruyter sluit in 1978 de
laatste winkel. In 1972 waren de winkels van Simon de Wit al over genomen door
Albert Heijn. De zelfstandige kruidenier kreeg het steeds moeilijker.  De tijden zijn
echter ook in Ee veranderd.
In 1965 waren er in Ee nog 4 kruidenierswinkels. Sikke Tuma had aan de Omgong
een Vivo winkel, Jan v/d Meer aan de Greate Loane een Sperwer winkel,  Hamstra
aan de Uniastrjitte eenVégé winkel en mevr. Vissia had nog een soort
snoepwinkeltje aan de Foeke Sjoerdstrjitte.
Ook in Ee bleef de tijd niet stil staan. Kruidenier Hamstra aan de Uniastrjitte sluit in
1970 de Végé winkel. Het pand houdt wel een kruideniers bestemming. De fam.
Turkstra betrekt het pand. Voorheen was Turkstra één van de 4 bakkers in Ee. Zo
blijft de Végé in Ee doorgaan.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Kruidenier Jan v/d Meer krijgt een grote winkel aangeboden in Groningen. Jan v/d.
Meer begint een supermarkt in de wijk Paddepoel in Groningen.
Voor Sikke Tuma was dat een reden om te verhuizen met de winkel aan de Omgong.
Hij koopt het pand waar Jan v/d Meer uit vertrekt en gaat daar verder niet als
kruidenier maar als supermarktondernemer. Tuma gaat het pand drastisch
verbouwen. Het pand was een woon/ winkelpand. Het woongedeelte gaat vervallen
en gaat winkelgedeelte worden. Zo ontstaat er een volwaardige supermarkt. Je kunt
wel zeggen door deze stap is de dorpskruidenier uit Ee verdwenen en is er een
supermarkt bijgekomen. Vers vlees, groente en fruit, brood en banket, drogisterij. Ee
kreeg een supermarkt compleet met postkantoor. Nu echter niet meer als Vivo. Hij
gaat verder onder de naam van de organisatie van v/d Meer namelijk Sperwer. Door
deze stap verdwijnt de Vivo uit Ee.

Dat het voor de  zelfstandige kruidenier steeds moeilijker werd blijkt ook in Ee. In
1980 stopt mevr. Vissia met haar winkeltje. Weer een middenstander minder. Ook in
andere plaatsen is dat merkbaar.
In het jaar 1990 stopt Turkstra  met zijn Végé winkel. Weer een kruidenier minder.
Sikke Tuma blijft als dorpssuper Sperwer alleen over in Ee.
Jarenlang heeft hij met Maaike zijn vrouw, de winkel aan de Greate Loane met succes
in stand gehouden. Er komt echter voor iedereen de tijd om te stoppen. Je wordt
ouder, ook Sikke en Maaike hebben de leeftijd om het rustiger aan te doen. De
kinderen zijn de deur uit. Ze verkopen de supermarktben drogisterij in het jaar 2000
aan de fam. Louwsma. Eén kruidenierswinkel blijft over in Ee. Deze winkel gaat verder
onder de naam De Spar.

Tegen het grootwinkelbedrijf valt niet te vechten. Het klantenbezoek in de
dorpswinkel loopt geleidelijk aan terug. De fam. Louwsma houdt het vol tot het jaar
2010. Met het sluiten van hun winkel is de kruidenier uir Ee verdwenen.
Wat over blijft is voor ons de herinnering. Soms kun je met weemoed aan die tijd
terug denken.

 Vervolg Dorpskruidenier



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!



Hoe komen we in Ee aan de straatnaam Sytse Klases Steech. Na veel onderzoek zijn
we gekomen tot de volgende conclusie.

Laten we vooraan beginnen. Met alle comfort, alle voorzieningen die we nu hebben
kunnen we ons moeilijk voorstellen hoe het was in de 16e eeuw om in Ee te wonen.
 In Ee woonde in die tijd Sytshie Claesz. Het bestaan was hard. Er heerste
hongersnood, hoge belastingen werden geheven. De inkomsten waren matig.
De Nederlanden werden onderdrukt door de Spanjaarden. De Spaanse koning
Philips de Tweede heerste over ons land.
Prins Willem van Oranje was de leider van de Nederlandse gewesten, zeg maar
provincies. Hij verkocht landgoederen en bezittingen om eigen geld te hebben om
huursoldaten te betalen. Hij deed er alles aan om onder de druk van de
Spanjaarden vandaan te komen.
De komst van een nieuwe landvoogd, de Spaanse hertog Alva, bijgenaamd de
`IJzeren Hertog` zet kwaad bloed.

Toen Willem van Oranje door de rechtbank van Alva was veroordeeld, koos hij de
kant van de opstandelingen en vluchtte naar het buitenland.
Daarvandaan zette hij een plan in dat het begin was van de Tachtigjarige Oorlog.
De broers van Willem van Oranje, Lodewijk en Adolf , kregen de opdracht om een
leger samen te stellen. Het was in het jaar 1568. Er waren soldaten nodig. Heel
gewoon was het dat je een leger had met huursoldaten. De soldaten werden goed
betaald en dat kwam menigeen goed uit.
Sytshie Claesz uit ons dorp Ee was bakker. Naar hem is de steeg genoemd.
Zoals gezegd was het bestaan sober en iets bijverdienen was altijd welkom.
Waarschijnlijk om die reden heeft hij zich aangemeld als huursoldaat.
Graaf Lodewijk van Nassau , de broer van Willem van Oranje begon de slag tegen
de Spanjaarden met een inval in het noorden van de Nederlanden. Samen met zijn
andere broer graaf Adolf van Nassau ging hij op pad. Op hun vaandels stond `Nunc
Aut Nunquam`(nu of nooit). Deze Latijnse embleemspreuk is nog steeds het motto
van het korps commandotroepen. Zoals alle commando`s ter wereld dragen ook de
Nederlandse commando`s de groene baret met dit embleem.
De Slag bij Heiligerlee was in voorbereiding. Heiligerlee lag toen in Friesland.
Aanvankelijk bestond het legertje van Lodewijk van Nassau uit 12 ruiters en 70
infanteristen. Toen ze echter op 22 April 1568 bij Bunde de grens tussen Oost -
Friesland (nu Duitsland) en Groningen passeerden was het leger uitgebreid tot 300
man. Op 27 April heeft Lodewijk een leger van 700 man.

Straatnaam verklaard



Open atelier op maandag en donderdag

van 13.30 tot 17.00 uur

Dowemattereed 3, 9131 ED Ee

facebook: Selden sá!

 tel:06 – 22022033/o519-518801

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



Waarschijnlijk was Sytshie Claesz één van hen. De kronieken vermelden dat hij in
1568 deel nam aan de Slag bij Heiligerlee. Ook nog nam deel aan die slag Tuerck
Andriesz, misschien een dorpsgenoot.
In de nacht van 22 op 23 mei komt het tot een gevecht tussen Lodewijk van Nassau
en de Spaansgezinde Graaf Aremberg.
Lodewijk zoekt een list en wist de Spaanse troepen in een hinderlaag te drijven. De
Spanjaarden komen in het moeras terecht rond zuid - oostelijk van Winschoten.
Ongeveer 1700 Spaanse huursoldaten komen om.
Lodewijk van Nassau zou slechts 40 man verliezen.  De 1e veldtocht, de Slag bij
Heiligerlee is gewonnen. Echter Graaf Adolf sneuvelt op
 27- jarige leeftijd. Zijn paard sloeg op hol. Graaf Adolf komt tussen de Spaanse
soldaten terecht en wordt vermoord. Ook de Spaanse legeraanvoerder Graaf
Aremberg sneuvelt. Deze veldtocht luidde in 1568 definitief de opstand tegen de
Spaanse overheersers in, ofwel de 80 jarige oorlog.
Willem van Oranje,zijn bijnaam was Willem de Zwijger, was de leider van de
opstand tegen de Spaanse Koning Philips de Tweede. Het doel van Philips de
Tweede was om Willem van Oranje uit de weg te ruimen,Willem van Oranje zorgde
er namelijk voor dat de Nederlanders in protest bleven tegen het Spaanse regiem.
Willem van Oranje wist dat de Spaanse Koning Philips de Tweede er op uit was hem
te vermoorden. Steeds zocht hij nieuwe schuilplekken. Tijdens deze schuilplekken
bleef hij de Nederlanders echter steunen. Uiteindelijk lukt het de huurling Baltasar
Gerards, een katholiek uit Frankrijk die puur uit was op de door de Spaanse vorst
uitgeloofde beloning, om Willem van Oranje te vermoorden. Willem van Oranje
werd in 1584 in Delft vermoord.
De vrede van Münster (in Duitsland, net over de grens bij Enschede) betekende het
einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkende De Verenigde
Nederlanden als vrije staat. In 1648 vond iedereen dat de oorlog lang genoeg
duurde. Beide partijen waren de strijd zat. Het geld was op. De mensen leden
honger. Iedereen wilde nu eindelijk rust. In de Duitse stad Münster werd in 1648 de
vrede gesloten. De Republiek had uiteindelijk gewonnen. Het was geen deel meer
van Spanje. Het gebied dat we nu kennen als Nederland, heette toen de Republiek
van de Zeven Verenigde Nederlanden. De regering werd gevormd door een groep
belangrijke mensen (Staten Generaal) Het werk van alle mannen, waar onder
Sytshie Claesz was niet voor niets geweest.
Sytshie Claesz heeft daar een bijdrage aan geleverd. De kronieken vermelden niet
of hij gesneuveld is. In ieder geval het feit dat hij heeft meegevochten in de Slag bij
Heiligerlee is voldoende om in ons dorp Ee een steeg naar hem te vernoemen.

Vervolg straatnaam verklaard



Lekkerbek Panga filet € 3,50 p/s

4 voor € 10,-

Kibbeling € 3,50
met saus € 4,-

Kibbeling groot € 7,-
met saus € 7,50

Diverse plates vanaf € 7,50 incl.
Kabeljauw, pangafilet, patat,
verse salade en sauzen



Kale Prikkie
Kale Prikkie het gouden egeltje

Kale Prikkie het gouden egeltje, is de titel van het boek wat Sietske de Jong-Kooistra heeft
geschreven. Sietske is geboren in Leeuwarden en heeft in verschillende plaatsen gewoond
in Nederland.

Vader werkte bij het kantongerecht en daardoor was verhuizen vaak noodzakelijk.

Maar Friesland bleef toch trekken en zo belandde het gezin Kooistra tenslotte in Kubaard
waar vader Kooistra een studie oppakte om predikant te worden.

Helaas heeft hij dit beroep niet uit kunnen oefenen, omdat hij al op vrij jonge leeftijd stierf.

Sietske volgde in Leeuwarden de gemeentelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters en
kreeg na haar studie een baan in Eastermar.

In 1980 werd ze hoofdleidster aan de Berne Herne in Ee. Ze stopte met haar werk in 1985
nadat Julius werd geboren.Later kregen zij en haar man Douwe de Jong nog een dochter,
Klaske. In 1996 ging het werk op school toch weer kriebelen en zo werd ze invalster op de
Gearing.

In 2010 is ze gestopt met werken in het onderwijs.

Verhalen bedenken is een sterk punt van Sietske.

Ze miste vaak geschikte verhalen bij de thema`s op school. Ze had er geen moeite mee om
dan zelf verhalen te bedenken die wel aansloten bij de belevingswereld van de kinderen. Ze
volgde een cursus kinderboeken schrijven en zo werd Kale Prikkie geboren. In Boekscout
vond ze een uitgever die wel belangstelling had om het boek uit te brengen. Herman Syte-
ma maakte de illustraties.

Prikkie wordt op een morgen wakker en ontdekt tot zijn grote schrik dat zijn stekels zijn
verdwenen. Gelukkig woont er in het bos zijn vriendje Uiltje Knap.

Onderweg naar Uiltje Knap wordt hij door verschillende dieren uitgelachen en uitgeschol-
den voor kale.

Gelukkig weet de wijze uil raad en drukt allemaal kaasprikkers in de gaten waar de stekels
hebben gezeten.Met een bus goudverf wordt Prikkie daarna een gouden egel en wordt zo
het mooiste egeltje van de hele wereld. Daarna hebben alle dieren bewondering en respect
voor Prikkie.

Sietske gaat met een handegel en haar boek ook bij verschillende scholen in Dongeradeel
en Ferwerderadeel langs om het thema pesten zo bespreekbaar te maken.

Wij als redactie van It Iester Nijs feliciteren Sietske met dit mooie boek en wensen haar
veel succes!





Vier sporten kunnen beoefenen op 1 avond, dat is wat de jeugd in Ee e.o. op vrijdag
27 mei 2016 konden doen. En dat de jeugd volop genoot, lieten ze zien door hun
enthousiasme, inzet en lachende gezichten.
Een aantal enthousiaste vrijwilligers hadden het idee opgevat om de jeugd in Ee e.o.
op 1 avond te laten volleyballen, kaatsen, tennissen en voetballen. Een uniek idee dat
door de gezamenlijke verenigingen en besturen direct heel positief werd opgepakt.
Samen als sportverenigingen in Ee e.o. ervoor zorgen dat de jeugd kan sporten.
Het sportpark in Ee was omgetoverd tot een sportarena. Vlaggen, ballonnen, slingers
en muziek zorgden ervoor dat er een warm welkom was voor de deelnemers. Het
mooie weer deze avond zorgde voor de rest.
Meer dan 80 kinderen kwamen op deze avond af en werden verdeeld over vier
groepen. Deze vier groepen kregen van enthousiaste trainers de vier verschillende
sporten een half uur lang aangeboden. Gerenommeerde trainers (o.a. Nederlands
kampioenen, oud-spelers van Cambuur, etc) hadden prachtige oefeningen bedacht
om de jeugd te laten proeven aan de sporten die je in Ee kunt beoefenen.
Pier Reitsma bracht de jeugd de beginselen van het tennis bij, waarbij er leuke
oefeningen waren en er zelf kinderen tot koning werden gekroond. Foppe Marten,
Gerardus, Harm en Ate zorgden met een gevarieerde training ervoor dat volleybal
toch echt wel een leuke sport is. Ook Romke, Gerlof, Halbe en Gerjan hadden zich
goed voorbereid op de voetbaltraining. Diverse doelpunten werden er gemaakt en er
was een heuse stoelendans met ballen. Dat je Klaske, Sjoukje en Aukje met een
boodschap op pad kunt sturen, lieten ze zien door de jeugd enthousiast het kaatsen
bij te brengen. Wellicht dat er nog nieuwe Nederlands kampioenen tussen zitten.
Om half negen werden de vele vrijwilligers bedankt voor hun inzet om deze unieke

avond tot een geslaagde avond te maken.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde
avond die qua samenwerking tussen deze
verenigingen vast wel een vervolg zal
krijgen.

 Unieke samenwerking



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



“DOM”nieuws

Het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel (DBDD), ook wel
DOM-project, is gericht op het versterken van de woon- en leefmilieus in de
beschermde dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.

De combinatie van vele werkzaamheden, enthousiasme en goede communicatie zorgt
er voor dat het experiment steeds meer succesvolle resultaten boekt. Door zichtbare
kwaliteitsverbetering worden de beschermde dorpsgezichten bovendien steeds beter
op de kaart gezet.

Binnen dit experiment is de afgelopen twee jaar veel gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om, aan de hand van subsidie, het aanzicht van de woningen in
bovengenoemde beschermde dorpsgezichten aan te pakken. De grote vraag naar
subsidie heeft ertoe geleid dat het subsidieplafond van deze regeling eind 2015 was
bereikt.

De gemeenteraad heeft daarom de budgetten binnen de verschillende regelingen
opnieuw verdeeld, waardoor er vanaf 1 mei 2016 opnieuw budget beschikbaar is voor
private aanzichtprojecten. Dit betekent dat er sinds 1 mei weer subsidieaanvragen
voor particuliere woningverbetering bij de lokale DOM’s ingeleverd kunnen worden.

Het experiment DBDD wordt deels gefinancierd door gemeente Dongeradeel en deels
door de Stuurgroep ANNO. In juli 2016 neemt de Stuurgroep ANNO een besluit over de
herverdeling van het provinciaal budget. Aan de hand daarvan komt er in juli mogelijk
opnieuw budget vrij voor aanzichtprojecten. Hierover zal t.z.t. meer bekend gemaakt
worden.

Meer informatie over het experiment (waaronder het aanvraagformulier) vindt u op
http://www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/duurzame-beschermde-
dorpsgezichten_41199/.



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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Ee beleeft gezellige koningsdag

Om 09.00 uur prachtig weer bij de opening van Koningsdag 2016.  Sportieve kaatsers
die geen boodschap hadden aan de weersverwachtinen. Daarna de opening van de
Waddentour door Adje Admiraal. Het hele gezelschap ging omstreeks 10.30 uur naar
dorpshuis de Jister waar de koffie en gebak inmiddels klaar stond. De kids konden los
op suikerspinnen en een luchtkussen en zo werd het een gezellige ochtend. Vanaf
13.00 uur gingen 30 auto's van start met de puzzelrit c.q. kennisquiz. Na afloop werd
de rit volop nabesproken in een, wederom, vol dorpshuis. Jammer genoeg heeft het
slechte weer er in de loop van de ochtend toch voor gezorgd dat de kaatsers de
wedstrijd hebben gestaakt.



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



Doarpsfeest Ie 2016



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
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       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

—----------------------------------------------------------------------------------------
Koersbal en sjoelclub Ee hebben ruimte voor nieuwe leden !

Vind u het gezellig om samen met andere mensen een activiteit te doen? Kom een
keertje meedoen om te zien of het iets voor u kan zijn. We starten op dinsdag 13
september 2016. De Sjoelclub begint op dinsdag 20 september. Koersbal is 1x  in de
twee week, en sjoelen is 1 keer per maand. Aanvang om 14.00 uur in dorpshuis  De
Jister. Kosten 3 euro per activiteit. Inlichtingen E. Talstra, Tel: 0519-518508

Data sjoelen: 20 sept, 18 okt, 15 nov, 13 dec 2016
                        17 jan, 14 febr, 14 mrt, 11 apr 2017

Data Koersbal:

13 sept, 27 sept, 11 okt, 25 okt, 08 nov, 22nov, 6 dec, en
20 dec. 2016

10 jan, 24 jan, 07 febr, 21 febr, 07 mrt, 21 mrt, 04 apr, en
18 apr. 2017

–
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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




