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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half juli 2014.
Kopij kunt u vóór zondag 29 juni 2014 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: Bregtje Miedema.
Hartelijke dank Bregtje!

We blijven graag jullie foto’s van ons mooie dorp
ontvangen.

We zien je foto graag tegemoet via
e-mailadres: redactie@dorp-ee.nl

Voorwaarden:
een staande foto én

minimaal 1 MB groot.

Colofon
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Foarwurd
Beste bewoners van Ee,

Na een herfstachtige winter zitten we nu midden in de lente en zien we hoe alles weer
uitbot. Ook ons dorpsbos wordt weer groen en laat zich prachtig zien, lopend over het
‘Flaakspaad’. 10 mei is het zover, dan wordt het pad officieel geopend. Hiermee
kunnen we laten zien hoe ons dorp zich ontwikkelt tot een brûzjend Ie. Ondernemers,
die nieuwe plannen gestalte geven aan alle kanten van ons dorp en een Dom die het
beschermde dorpsgezicht van nieuwe impulsen voorziet. Kortom, alle reden om aan de
buitenwereld te tonen wat ons dorp te bieden heeft.

We vertrouwen erop dat iedereen zijn/haar best zal doen om met elkaar deze dag tot
een groot succes te maken. Op onze ledenvergadering was de goede positieve sfeer al
te proeven. Ten eerste een goede opkomst en ten tweede de prima ingevulde
wensenlijsten voor Ee 2025. In deze vergadering was ook een presentatie van de
nieuwe energiecoöperatie Ecodon. Voor de toekomst is dit een goede start voor een
duurzaam Ee.

Veel leesplezier toegewenst!

Bestuur dorpsbelang



Hairstyliste Anneke
Geknipt voor het hele gezin!

Hairstyliste Anneke
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0519-250929
06-46423306

www.hairstyliste-anneke.nl

Autorijschool Freddy Sieperda
www.autorijschoolsieperda.nl

Freddy Sieperda
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0628631232
f.sieperda@live.nl
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Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
Tel. 0519 - 292526
Fax 0519 - 297818
info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nlmeubelmakerijemko.nl

Uniastrjitte 34 C
9131 KH in EE
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2014

� 26 april:  Koningsdag   (zie programma elders in dit blad)
� 2 mei:   Ledenverg. supportersver. v.v. Oostergo

    (20.30 uur in de voetbalkantine)
� 10 mei:   Iepen Doarp Ie   (zie programma elders in dit blad)
� 14 mei:   Schoolreisje groepen 1 t/m 6 (CBS De Gearing)

  Schoolkamp groepen 7 & 8 (CBS De Gearing)
� 17 mei:   Vrijwilligersavond dorpshuis “De Jister”
� 22 mei:   Feestelijke ouderavond (CBS De Gearing)
� 5 t/m 9 juni: Skûlplak FM zendweekend (onder voorbehoud)
� 7 juni:   11-dorpshuizen fietstocht

    (opstappen vanaf 9.30 uur, finishen tot 17.00 uur)
� 21 juni:   Grasbaanrace (vanaf 12.30 uur)
� 4 juli:   Laatste schooldag (CBS De Gearing)
� 5 juli:    Afsluiter Jeugdhonk (16.00 uur viswedstrijd en live muziek)
� 19 juli:   Ringrijden op Tibma (vanaf 19.00 uur)

De agenda wordt op www.dorp-ee.nl up-to-date gehouden

Agenda

Inzameling oud papier
tussen 9.30 - 11.30 uur aan de Achterwei op:
19 april
24 mei
28 juni
26 juli

Koersballen afd. Ee
om 14.00 uur in dorpshuis de Jister op:
15 april



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Ee, gehouden op
vrijdag 21 maart 2014 in dorpshuis de Jister

Voorzitter Hans Kroodsma kon ruim 65 leden welkom heten, waaronder de raadsleden
Lolke Folkertsma (FNP), Rein Ferwerda (Christen Unie) en Martinus Hiemstra (CDA).

Na een agendawijziging werden de notulen van de vorige vergadering in behandeling
genomen en goedgekeurd. Vervolgens was het woord aan de secretaris, die een aantal
punten uit het jaarverslag uitlichtte. Het volgende punt was het financieel verslag van
2013. Penningmeester Sjoukje Boersma gaf de toelichting. Uit dit verslag bleek o.a. dat
2013 een positief resultaat liet zien. Het is een bijzonder jaar geweest vanwege de
ontwikkeling van veel nieuwe activiteiten, waardoor een hele andere liquiditeitsstroom
ontstond. Een nieuwe website, een vernieuwd Iester Nijs en natuurlijk het Flaakspad.
Maar ook andere gezamenlijke activiteiten die zijn opgepakt in 2013 zoals o.a. een
Nieuwjaarsadvertentie en de kerstverlichting.  Vanuit diverse inkomstenbronnen is er
ruim € 43.500 binnengekomen en daardoor ontstond er geen tekort om de genoemde
uitgaven te doen.

Daarna werd de kampioene van het jaar, Iris Hoekstra, in het
zonnetje gezet. Ze werd gefeliciteerd met het behalen van de
eerste prijs op het NK Twirlen/marjorette. Deze prestatie was op
film gezet, zodat we hier met elkaar naar konden kijken.

Vervolgens was het de beurt aan de feestcommissie. Sietse
Wijbenga gaf een toelichting op het financieel verslag van de
feestcommissie. Er waren geen vragen, daarom kon ook dit
verslag worden goedgekeurd. Vervolgens kwam de voorzitter van de feestcommissie
Melle Pieter Prins aan het woord. Hij vertelde over het programma van 2014. Op
vrijdag 27 juni wil de feestcommissie een buurtvolleybaltoernooi organiseren en op
zaterdag 28 juni een allegorische fietstocht. Dit jaar komt er geen feesttent, omdat v.v.
Oostergo op 15 en 16 augustus hun 50 jaar bestaan gaat vieren. Dit wordt gevierd in
een feesttent, waar iedereen, leden of niet-leden van harte bij uitgenodigd is. Er is
daarom besloten om eens te proberen een klein dorpsfeest te organiseren in de Jister.

Notulen 1/5
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Atze Holwerda nam namens de kascommissie het woord en gaf aan dat het er bij de
penningmeester van het dorpsbelang en de feestcommissie goed uitzag. Samen met
Rigtje Borger had hij de beide boekhoudingen gecontroleerd. De voorzitter bedankte
de commissie, waarna er voor Atze Holwerda een ander commissielid moest worden
benoemd. Teake Hoeksma zal deze taak op zich nemen.

Het volgende punt op de agenda was het punt mededelingen. Hans Kroodsma liet door
middel van een PowerPoint presentatie maar liefst 12 punten zien.

1. In plaats van 29 maart is er 22 maart Oud papier. Een verschuiving i.v.m.
Koningsdag.

2. De Sinterklaascommissie heeft aangegeven te willen stoppen. Vele jaren hebben
ze ervoor gezorgd, dat de kinderen van een prachtig Sinterklaasfeest konden
genieten. Ze werden bedankt voor hun inzet.

3. Op 31 maart 2014 organiseren we weer samen met onze basisschool een
Himmeldei. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te helpen. Start vanaf
13.30 uur op schoolplein.

4. Groen afval/grasbakken: Door de Gemeente
zijn er zijn weer grasbakken in ons dorp
geplaatst. Op de Koarte Bún en aan de
achterzijde van dorpshuis de Jister. Samen
moeten we ervoor zorgen, dat de bakken
gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld,
namelijk gras. Indien we ons hier niet aan houden, heeft de Gemeente
aangegeven, dat de bakken weer worden verwijderd. Ook het storten van
(groen)afval op het parkeerterrein van het sportveldencomplex is verboden.
Laten we hier met elkaar verantwoording voor dragen!

5. Presentatie maaischema speeltuin.
6. Bezoek college aan ons dorp. We hebben o.a. gesproken over het uitbreiden van

het industrieterrein aan de Tibsterwei. Transportbedrijf M.J. Borger, V/d Hoek en
Mechan Noord willen hier graag uitbreiden. Het college is zeer positief over deze
ideeën. Het ligt nu bij de Provincie. Ook zijn de wegen rondom Ee besproken. We
hebben aangegeven, dat de Skieppereed in een zeer slechte staat verkeert.

7. Inloopspreekuur. Doordat we als dorpsbelang in deze tijd op meerdere manieren
te bereiken zijn en de opkomst van het inloopspreekuur minimaal was, hebben
we besloten om het inloopspreekuur af te schaffen.

Notulen 2/5
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8. Herstrating Stienfeksterwei. Bij de plaatsnaamaanduiding van de Stienfeksterwei
zal nog een verkeersdrempel worden geplaatst.

9. AED bordjes. In het dorp zijn aanwijsbordjes naar de AED bij het
sportveldencomplex geplaatst. Dit in samenwerking met een aantal verenigingen.
Onze AED is inmiddels aangemeld bij de AED locator. Particulieren die een AED
kunnen bedienen kunnen zich aanmelden op www.hartslag.nl.

10. Binnenkort willen we van start gaan met een
boscommissie om het bos bij het Flaakspaad op te
knappen. Er zijn al een aantal vrijwilligers bereid
gevonden.

11. Samenwerking ondernemers. Na 2 avonden bij elkaar te
hebben gezeten hebben we met elkaar het volgende
bereikt. Een gezamenlijke Nieuwjaarsadvertentie, een vernieuwde website, een
prachtige kerstboom op het plantsoen en een vuurwerkshow. De vuurwerkshow
is zeker voor herhaling vatbaar, maar we willen voorstellen, om dit in de
toekomst te bekostigen met alle inwoners van Ee. De vergadering reageert hier
positief op.

12. Werkzaamheden NAM. Medio april zal er
onderhoud worden gepleegd. In mei zal de
nieuwe boorput in productie worden genomen.
Mogelijk is er dan een vlam te zien. Eind juni
gaat de NAM bij Engwierum een tweede
boorput slaan. Dit zal 2 maanden duren. Voor
nadere informatie is er op donderdag 27 Maart
een informatiebijeenkomst in het Dykshûs in
Engwierum van 18:00 tot 20:00 uur.

Na deze mededelingen was het woord aan Evert Douma. Hij deed een verslag van het
Vlasmuseum. Het financiële verslag werd besproken.

De nieuwe voorzitter René Zweering nam het woord uit naam van dorpshuis de Jister.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: René Zweering (voorzitter), Bernhard Hansma
(penningmeester), Antje Sijtsma (secretaris), Aukje Torensma en Cornelis de Boer. De
toekomst zien ze positief tegemoet. Ze willen werken aan goede contacten met de
activiteitencommissie, feestcommissie en dorpsbelang. De georganiseerde activiteiten
zijn tot nu toe goed bezocht, aldus de voorzitter. Er heeft een gesprek plaatsgevonden
met de Rabobank over een mogelijke betaalautomaat in dorpshuis de Jister.

Notulen 3/5



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!
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En toen was het pauze.

Het verslag namens de Stichting Welzijn Dongeradeel kon helaas niet doorgaan. Halbe
v/d Kooi was ziek, maar we mochten melden, dat het allemaal prima liep binnen de
SWD.

Jelmer Kok van de DOM commissie mocht na de pauze zijn presentatie starten. In een
duidelijke PowerPoint presentatie vertelde hij over de successen van het afgelopen
jaar, mogelijkheden van aantrekkelijke leningen en de Waddenfondsaanvraag. Deze
aanvraag is een subsidieaanvraag waarbij ons dorp Ee nog nadrukkelijker als
Flaaksdoarp op de kaart word gezet. Speerpunten bij deze aanvraag zijn: 1. Het
Vlasmuseum in de picture zetten, zowel het interieur als het exterieur. 2. Het
vermarkten van Flaaksdoarp Ie. 3. Het plantsoen maken tot een
Flaaksplein met o.a. bestrating, bankjes, informatiepunt en een
oplaadpunt voor elektrische fietsen. Vanuit de zaal kwamen nog een
aantal vragen over de particuliere projecten. Waarom alleen in de
dorpskern? De lijnen hiervoor zijn uitgezet door de Gemeente en
Provincie. Ze willen de krimp tegengaan en denken dat te bereiken
door de beschermde dorpsgezichten aan te pakken.

Ook was er een vraag over het verbouwen van Vlas. Er zijn
plannen om o.a. een stukje vlas te verbouwen in het
Flaaksbos.

Hierna volgde het punt: Bestuurswisseling. Meindert Woudwijk was aftredend en niet
herkiesbaar. Voorzitter Hans Kroodsma bedankte hem voor al zijn werk en inzet die hij
de afgelopen jaren heeft gestoken in het dorpsbelang in combinatie met zijn werk,
HBO studie en gezin. Grote complimenten hiervoor.
Vervolgens werd het nieuwe bestuurslid Sjoerd Zijlstra naar voren geroepen. Hij stelde
zichzelf aan de vergadering voor.

Daarna was meteen het woord weer aan Meindert Woudwijk. Hij vertelde over de
Ecodon, Energie Coöperatie Dongeradeel. Een lokale energie coöperatie, die de stroom
en gas wil inkopen en verkopen aan inwoners en bedrijven in Dongeradeel. Ze willen
zelf groene energie produceren. Dit alles zonder winstoogmerk.

Notulen 4/5



Van Smaak | Richterlaan 5 | 9207 JT Drachten | www.vansmaak.nl
Klantenservice: info@vansmaak.nl | t 088 511 5400

Koelverse maaltijden • diepvriesmaaltijden
warme maaltijden • boodschappenservice

Uw boodschappen
thuisbezorgd
Wilt u nooit meer slepen
met zware tassen of een
zoektocht in de supermarkt?
Met onze boodschappen-
service kunt u uw dagelijkse
boodschappen thuis laten
bezorgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten of eens
een kijkje in onze keuken
nemen? Neem dan contact
met ons op. Ideaal voor
vrijwilligersgroepen,
vrouwenverenigingen en
zorgmedewerkers. U bent
welkom!

Wilt u ook aan tafel
met Van Smaak?

Neem dan contact
op met onze

klantenservice.

Lekker thuis eten met

Van Smaak

• Ruim 40 jaar ervaring
• U kunt iedere dag uw eigen

maaltijd samenstellen
• Geen abonnement

• Verse ingrediënten
• Ambachtelijke bereiding
• Chauffeurs met vaste route
• Altijd een vertrouwd gezicht
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De winst willen ze benutten voor lokale projecten. Het wachten is nog op de
vergunningen van de NLD. Waarschijnlijk kunnen ze in april tarieven presenteren.

De laatste presentatie was voor de openingscommissie van het Flaakspaad. Jack
Hoekstra nam het woord en stelde de commissie aan ons voor. Deze bestaat uit: Janita
Postma, Minke Rottiné, Klaske de Haan en Jack Hoekstra. Daarna maakte hij het
programma bekend voor zaterdag 10 mei 2014.

08:30 uur:  Een dorpsontbijt voor alle inwoners van Ee
10:00 uur: Opening Flaakspaad
10:30 uur: Opendag Ee m.m.v. bedrijven en verenigingen
Inmiddels zijn er al ruim 30 aanmeldingen. Er zullen verschillende routes

  worden uitgezet. Ze willen de dorpskern graag autovrij. Parkeren kan op
  het terrein van v/d Hoek.

    17:00 uur: Sluiting in dorpshuis de Jister

Hierna kwam het punt Ee 2025 aan bod. We gingen in groepjes uiteen en m.b.v. een
praatblad gingen we met elkaar in gesprek onder het genot van een drankje. De
kernvragen waren: welke voorzieningen zijn er nog in Ee in 2025 en wat is daarbij de
bijdrage van het dorpsbelang en de bijdrage van de inwoners in Ee. De gesprekken
verliepen erg goed in de gemêleerde groepen.

Tenslotte volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen:
* Zijn we wel kritisch genoeg richting de NAM? Hoe staat het dorpsbelang hier
tegenover? Het dorpsbelang is positief, maar ook zeker kritisch. Het aangeboden
dorpsontbijt door de NAM op de dag van de opening is voor ons een afronding van het
project Flaakspaad. De nadelen zijn er, laten we dan ook maar gebruik maken van de
voordelen.
* Het ‘hekkel’ afval op de Koarte Bún is dit jaar wel erg lang blijven liggen. Het
dorpsbelang kaart dit aan bij de Gemeente
* 19 juli is er weer ringrijden op Tibma.

Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij bedankte Helmer Hansma voor het
maken van de presentatie en het bedienen van de beamer. Ook bedankte hij de
bediening van dorpshuis de Jister. Hij benadrukte dat we blij zijn met zo’n grote
opkomst in verschillende leeftijden. Hij bedankte een ieder voor zijn of haar
aanwezigheid en inbreng. Iedereen werd van harte uitgenodigd om nog even na te
praten onder het genot van een hapje en drankje.

Notulen 5/5



mail: info@fotobukro.nl
tel: 06-10796154
www.FotoBuKro.nl

Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33
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Programma Koningsdag
26 april 2014

9.00 uur Optocht drumband door Ee
  Opstellen van de rommelmarkt welke tot ong. 14.00 zal duren. In
  principe wordt de rommelmarkt buiten “de Jister” gehouden, bij slecht
  weer kan worden uitgeweken naar de grote zaal.
  (opgave bij Aukje Torensma)

10.00 uur Koffiedrinken in “de Jister” met muziek van “Jong Belegen”.

13.00 uur    puzzelrit.

Vanaf 16.00 uur komt Meine v/d Veen muziek draaien met ± 17.00 uur de
prijsuitreiking van de puzzelrit.

In de loop van de avond wordt de prijsuitreiking van de koningspartij van de
kaatsvereniging gehouden. Het feest gaat door tot in de late uurtjes.

Maaiebetingst
Op 4 maaie betinke wy altyd de minsken dy’t harren libben jûn
hawwe foar de frijheid. Tichteby of fier fuort.

By ús yn’t doarp dogge wy dat by it grêf fan dokter Jarl Ruinen.
De âlderein hat dokter Ruinen skoan kend, mar de jongerein
net.

Nei de oarloch stie, yn hast alle huzen, dizze foto op’e
skoarstienmantel, fan de harren sa dierb’re húsdokter.



Pedicure praktijk
   Monique Miedema
Uw adres voor een pedicure behandeling
Zoals,
-Nagels knippen
-Likdoorns verwijderen
-Ingroeiende nagel
-Enz enz

Voor informatie kunt u bellen
06-40353699  of mail naar
monique-pedicure@knid.nl

De kampen 8  Engwierum

Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056

Woonbrocante It Tomke   -
Landelijke woon-tuindecoratie
Dealer van PTMD verf en decoratie, Kolony,Claire
en Eef,  Countryfield, dealer van brocantepost,
brocante etc.

Geopend op dinsdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur en op afspraak

It Tomke    tel. 0519 - 518580
Lytse Loane 5  www.ittomke.nl
9131 KT Ee    Facebook.com
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Regio koersbaltoernooi
De koersbalclub uit Ee organiseerde 18 maart j.l. een toernooi voor de
regiokoersbalclubs in Dorpshuis "De Jister" te Ee. De regio, vertegenwoordigd door
Ajum, Paesens-Moddergat, Ternaard, Lioessens, Metslawier, Oosternijkerk, Engwierum
en Ee, bracht maar liefst 76 enthousiaste spelers op de been. Het was een geslaagd
toernooi, waarin de deelnemers verdeeld werden over 5 speelmatten.

Winnaars;
Baan wit:   Jan Reitsma, Ee en Tjerk de Jong, Paesens-Moddergat.
Baan geel:   Janke Vanger, Paesens-Moddergat, Fokje van Assen, Ee, Jikke
    Heeringa, Metslawier en Willem Meinsma, Paesens-Moddergat.
Baan blauw:  Mina Bruining- Hoekstra uit Ee en Lieuwe Wiersma uit Ternaard
Baan groen:  W. Dijkstra uit Anjum en Hennie van der Veen uit Ee
Baan rood:   Diny de Bruin uit Ee en Klaske Kampen uit Ee

De hoogste score van de dag was voor Mina Bruining-Hoekstra en Lieuwe Wiersma,
met 23 punten.



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.

HoekTrans_adv_130x80mm.pdf 1 11-3-2013 11:43:45
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DOM-nieuws
Op het moment van het verschijnen van dit Jis-
ter Nijs staat de teller op 13 subsidieaanvragen.
Is er inmiddels voor meer dan 50.000 euro geïn-
vesteerd in het beschermd dorpsgezicht.  Deze
investeringen komen ten goede aan de lokale
economie. Immers, de DOM streeft ernaar om
de activiteiten zoveel mogelijk door regionale
bedrijven uit te laten voeren. Kortom, voor wat
betreft de particuliere aanvragen draait de
DOM op volle toeren. Ook de enquête onder de
bewoners van het beschermde dorpsgezicht
heeft hier aan bijgedragen. Subsidie-aanvragers
komen er achter dat het aanvragen van subsi-
die erg gemakkelijk is. Bij de leden van de DOM
worden 2 formulieren aangevraagd, deze wor-
den ingevuld. Aangevuld met een offerte, foto’s
van de huidige situatie en een kopie van identi-
teitsbewijs, en de aanvraag kan via de DOM
richting de gemeente.

De DOM is op dit moment volop bezig met de
Waddenfondsaanvraag. Uit de Dorpsverken-
ning, die samen met de bewoners van Ee in
2012 is opgesteld, is gebleken dat Ee zich wil
profileren als Flaaksdoarp. In de Waddenfonds-
aanvraag hebben we dan ook de volgende pun-
ten meegenomen:
Vlasmuseum
Omgeving Vlasmuseum
Vermarkten van Ee als Flaaksdoarp
Plantsoen Stienfeksterwei

Het Vlasmuseum willen we graag laagdrempe-
lig maken voor toeristen. Dit houdt in dat we de
toegang tot het vlasmuseum zo willen inrich-
ten, dat er geen vrijwilligers meer nodig zijn
voor een rondleiding. Met behulp van je mobiel
kun je de glazen deur openen, d.m.v. presenta-
ties op kleine schermen krijg je uitleg over het
proces van zaaien tot en met oogsten van het
vlas. In welke taal je maar wilt.

Om het vlasmuseum beter “in the picture” te
zetten, willen we ook de directe omgeving van
het vlasmuseum gaan aanpakken. We gaan dit
zo inrichten dat het museum meer zichtbaar
wordt.
Ook hebben we in de waddenfondsaanvraag
plannen gemaakt om Ee als Flaaksdoarp in de
markt te zetten. Dus hoe zorgen we er voor
dat bijv. de toerist die door het Dokkumer Diep
vaart, aanlegt aan de steiger en een wandeling
maakt naar en door ons mooie dorp. Of hoe
weet de gast bij Esonstad dat een dagje Ee ze-
ker de moeite waard is, etc. We gaan hiervoor
een HBO student benaderen, om hier onder-
zoek naar te laten doen.

Als laatste willen we van het plantsoen aan de
Stienfeksterwei het Flaaksplein maken. We
willen hier een plein van maken, waar je infor-
matie kan vinden over ons dorp. Waar je kunt
gaan zitten, je elektrische fiets kunt opladen,
etc.

Het doel is om deze aanvraag voor de zomer in
te gaan dienen. Vervolgens zal het minimaal 2
maanden gaan duren, voordat deze aanvraag
zal worden behandeld en de subsidie zal wor-
den toegekend. Op het moment dat deze sub-
sidie is toegekend, willen we 4 projectgroepen
in het leven roepen. Projectgroepen waarin
inwoners van Ee zitting gaan nemen. Deze
groepen zullen dan de plannen verder uit wer-
ken en gaan realiseren. Want zonder jullie hulp
kunnen wij deze plannen als dorp niet realise-
ren. Zodra er groen licht is om de plannen te
gaan realiseren, laten wij dat zeker aan jullie
weten!

Groet,
Jelmer, Evert, Cor, Sjoukje, Melle en Klaas
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Bedrijf uitgelicht
Sandy Road Ranch (Sanewei Buorkerij)

Een hobby die professionele vormen begint te
krijgen door het realiseren van een multifunctio-
nele slechtweeraccommodatie. De nieuwbouw-
plannen hadden wij al heel langer, maar de
uitvoering ervan.… dat ging echter niet zonder
slag of stoot. Na de vele (on)nodige hobbels en
hindernissen en onmogelijkheden wordt een
droom nu werkelijkheid: Een paardenbedrijf met
extra multifunctionele voorzieningen en energie-
zuinige toepassingen. Ook wordt als doelstelling
gebruikt om zoveel als mogelijk de benodigde
materialen uit deze regio aan te schaffen.

Toekomst: Niet alleen maar paarden hoor, er kan meer.... zoals dagbesteding, workshops en
met een ontvangst/gezelschapsruimte waar iedereen terecht kan voor een praatje en een ver-
snapering.
Bij mooi weer op het terras genietend van het uitzicht en bij slecht weer heerlijk binnen bij de
houtkachel. U kunt er straks bijvoorbeeld ook een biljartje doen of een potje schaken, een dans-
lesje of schildercursus volgen, puppytraining of Flybal etc.
In de zomermaanden is de  minicamping geopend van Hemelvaart t/m de herfstvakantie. Te-
vens een start/rust/eindpunt voor toeristen die wij van harte wegwijs willen maken in deze
prachtige regio die behoort tot het UNESCO Wereld Erfgoed Waddenzee. Kunst en cultuur zijn
ons niet vreemd en ook daar willen we op een bijzondere manier een invulling aan geven.
Kortom; we willen graag een aanvulling zijn in de regio voor een heel breed publiek.

Er is ook een stichting Gewoon Bijzonder – Bijzonder Gewoon opgericht die als doel-
stelling heeft om mensen bij elkaar te brengen om zo kennis van elkaar te nemen om op een
laagdrempelige manier kennismaken met; kunst, cultuur, natuur en dieren etc. Bewust hebben
wij gekozen om alles op de begane grond te situeren zodat wij ook voor rolstoelgebruikers toe-
gankelijk zijn.

Onze plannen in een notendop:
● Pensionstalling; mogelijkheid tot 50 paarden te stallen, pension/vakantiestalling.
● Dagbesteding; voor mensen die door omgang met de dieren, hun leven weer een

beetje kleur geven.
● Diverse workshops;  zoals Het paard als spiegel, dit is een therapie voor mensen met

een lage eigenwaarde die hierdoor een handvat krijgen om voor zichzelf te leren
opkomen.

● Aangepaste sporten en activiteiten; Reguliere rijlessen voor de regionale markt. Ook is
de rijbaan te huur voor andere activiteiten zoals wedstrijden, keuringen etc.
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Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos; horecafaciliteiten, locatie voor stempel / oplaadpos-
ten. Ons dak is tevens te huur voor het plaatsen van zonnepanelen.

Ik hoop dat u door dit artikel enig inzicht heeft gekregen van onze werkzaamheden, en wij ho-
pen u eens te mogen ontvangen, U bent van harte welkom.

Jan, Gerda en Jannie Dam

Van de redactie:

We hebben het
artikel
helaas moeten
inkorten.
Maar het gehele
verhaal, inclusief
foto’s, is te vinden
op
www.dorp-ee.nl

Lauwersfanfare
Afgelopen 15 februari was het weer zover. In Anjum werd het
jaarlijkse Federatiefestival van de muziekfederatie
Dongeradeel-Oost gehouden. De zes korpsen en het
Jeugdkorps van Dokkum zetten hun beste beentje voor om
het hoogst haalbare, namelijk de 1e prijs, binnen te slepen.
Zo deed natuurlijk ook de Lauwersfanfare uit Ee/Engwierum
mee met een aantal mooie, niet al te makkelijke stukken. Het
werd een mooie avond, want niets minder dan zowel de
Koraalprijs als de 1e prijs werden in de wacht gesleept! De
sfeer was uitstekend en de lol in het muziek maken zorgde er
voor dat er goed gepresteerd werd.
Daarna werd er snel weer serieus, maar ontspannen

gerepeteerd voor de volgende wedstrijd, een serieuze! Namelijk het ONFK, de Open
Nederlandse Fanfarekampioenschappen, gehouden in de Lawei te Drachten. Op
zaterdag 5 april is de muziekvereniging daarheen geweest en is er goed gepresteerd!
Van de 11 deelnemende 3e divisie korpsen, is de Lauwersfanfare 6e geworden met het
verplichte werk: Adornia.



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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KF “de Trochsetters” Ie e.o kent goed bezochte ledenvergadering

Dorpshuis Ee, 29 maart 2014 – Traditiegetrouw de ledenvergadering op de vierde
vrijdag van maart. Elk jaar staat deze meeting op het programma bij de
kaatsvereniging uit Ee e.o. Een goede opkomst van zo’n 35 leden. Zij hoorden dat de
plaatselijke kaatsclub nog steeds groeit en bloeit!

Bestuur brengt positief nieuws
Positieve cijfers. Het bestuur presenteerde een goed financieel kalenderjaar 2013.
Daarnaast een prachtig jaarverslag over de verschillende ledenpartijen van de senioren
en jeugd. Het nieuwe kaatsjaar staat voor de deur. De kaatsclub uit Ee is er klaar voor.

In de hoek van het dorpshuis een schitterende nieuwe telegraaf in de clubkleuren van
de kaatsclub. Maar liefst vijf nieuwe scoreborden heeft de vereniging voor het
komende jaar erbij. Tevens wordt er geïnvesteerd in een nieuw speelveld. Jan
Scheepvaart levert halverwege april de gele lijnen en oranje proppen.

Afscheid, maar toch ook weer niet…
Het bestuur neemt afscheid van twee bestuursleden. Zowel voorzitster Sieb Vegter als
Jack Hoekstra zwaaien na jarenlange zitting af. Het bestuur bedankt beide voor hun
geweldige inzet. Na negen jaar neemt Sieb afscheid als voorzitster. Zij geeft het stokje
over aan Julius de Jong. Jack Hoekstra nam vijf jaar voor zijn rekening in het bestuur.
Beide nemen ze niet helemaal afscheid. Ze blijven namelijk graag iets voor de club
doen, mocht dat nodig zijn.

Het bestuur ziet twee leden afzwaaien. Gelukkig komen er ook weer twee, of eigenlijk
drie bij. Lieuwe-Jan Huisman treedt toe. Ook zullen Anne-Geert Krol en Baukje Krol-
Kroodsma gezamenlijk een functie vervullen. De club is hartstikke blij met deze
toevoegingen!

Aftrap nieuwe seizoen
Koningsdag op 26 april aanstaande zal de start zijn voor KF “de Trochsetters”Ie e.o.
Dan staat de eerste ledenpartij op het programma. Wij zien u graag verschijnen!

Sportieve groet,

KV “de Trochsetters” te Ee

De Trochsetters



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
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‘De Laatste Eer’

Verslag ledenvergadering uitvaartvereniging ’De Laatste Eer’ te EE.

Vrijdag 7 maart 2014 is er in dorpshuis de Jister weer de jaarlijkse ledenvergadering van
uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ van Ee geweest. Om 20.00 uur heet de voorzitter Dirk
Zijlstra alle aanwezigen van harte welkom. De namen van de overledenen worden
genoemd en daarna is er een moment stilte ter nagedachtenis.

Secretaris Janita Postma leest de notulen en het jaarverslag voor. Over de notulen en
jaarverslag zijn verder geen vragen of opmerkingen.
Hierna krijgt penningmeester Jaap Hansma de gelegenheid om het financiële verslag met
de vergadering door te nemen. Na enige toelichting en uitleg wordt ook dit financieel
verslag akkoord bevonden. Wieger Sikkema verklaart namens de kascommissie dat de
financiën op zeer correcte wijze worden bijgehouden met complimenten voor de
penningmeester.
Aansluitend op het financiële verslag komen het vaststellen van contributie, tarieven,
vergoedingen en uitkering bij overlijden aan de orde. De vergoeding voor de bode gaat met
€ 20,= omhoog, de aflegster met € 5,= en de grafdelvers krijgen een verhoging van € 10,=.

Jaap Hansma is reglementair aftredend, en heeft te kennen gegeven, dat het na 4
termijnen tijd wordt om afscheid te nemen. Het bestuur heeft echter nog geen nieuwe
penningmeester gevonden. Wel heeft één persoon laten weten, dit nog in overweging te
nemen. Aansluitend wordt Jaap door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange dienst als
zeer correcte penningmeester. Als dank krijgt Jaap een cadeaubon en een bos bloemen.

Na de pauze houdt Janny van der Wagen haar presentatie als bode van onze
vereniging. Dit zou eerst samen met Leo Blees gedaan worden, maar hij kon door
omstandigheden niet aanwezig zijn. Janny vertelt hoe ze bode is geworden. Ze werkte eerst
bij een slager, maar er werd haar gevraagd om te gaan leren voor bode. Dit heeft ze toen
gedaan en in 1998 is ze bode geworden. In een kleine gemeenschap is het soms moeilijk
om een uitvaart te verzorgen, omdat je de overledene goed gekend hebt. Maar als alles
achter de rug is, heerst toch een voldaan gevoel en daar doe je het voor, aldus Janny. Ook
is er in de loop der jaren veel veranderd op het gebied van uitvaart. Na nog enkele anekdo-
tes krijgen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen en krijgt Janny een bloeme-
tje aangereikt als dank voor haar duidelijke uitleg.

De perikelen rond de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland zijn bijna achter de
rug. De aangestelde commissie van 4 heeft een voorlopig bestuur aangesteld en deze gaat
met volle moed de draad weer oppakken.



26

Bij de mededelingen wordt vermeld dat Evert Douma bereid gevonden is om als
reservedrager te fungeren. Tevens dat de bomen op de begraafplaats gesnoeid zijn en dat
de nieuwe vakaanduiding klaar is.
Tot slot worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog wel even
worden nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.

Contactgegevens uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Ee:

Bestuur:
- Dhr. D. Zijlstra     tel: 518690
  (voorzitter)
- Dhr. J. Hansma     tel: 518605
  (penningmeester A.I.)
- Mevr. J. Postma-Oosterhuis   tel: 518717
  (secretaris)
- Mevr. M. Rottiné     tel: 518618
  (ledenadministratie)
- Mevr. A. Braaksma-Walda   tel: 518607
  (contact begraafplaats en monumentbemiddeling)

Bode:
- Mevr. J. v.d. Wagen-Boersma tel: 0519-321947
- Dhr. Leo Blees     tel. 06-30857534

Geschreven door: K. Sytsma
“Brânbuorren” buurtschap onder Ee

BAKEN  - Hoe komt het rijtje huizen aan de doorgaande weg naar Engwierum aan haar
naam? Ten westen van dit buurtschap is een verhoging in het landschap duidelijk
waarneembaar en de vermoedelijke functie hiervan zou de naam kunnen verklaren.
Archeologisch onderzoek heeft hier waarschijnlijk nooit plaatsgevonden, maar het zou
mij niet verbazen dat dit een, door mensenhanden opgeworpen, verhoging is.
Mocht dit waar zijn, dan zou dit een bij uitstek geschikte plek zijn voor een navigatie-
punt. Een plek waar ten behoeve van de scheepvaart naar Dokkum, 's nachts een vuur
(baken) werd ontstoken.

Straatnaam verklaard
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De vuurwachter woonde zeer
waarschijnlijk in een van de
"spultsjes".
In de 17e eeuw was de Ee
een drukbevaren route naar
Dokkum waar sinds 1596 de
Admiraliteit van Fryslân was
gehuisvest. Ook de handel
met landen aan de Oostzee
gaf veel scheepsverkeer en er
was natuurlijk behoefte aan
een betrouwbare
bebakening.

STORMVLOEDEN  - Door zware stormvloeden in voorgaande eeuwen was de
Lauwerszee ontstaan. Bij de watervloed van 1230 werden grote stukken land met
terpen en al weggespoeld. Zo zijn ook “de Kolken” tusssen Anjum en Ee ontstaan. De
terpen van Tibma, Ee en Engwierum werden eilandjes in de Lauwerszee. Opvolgende
stormen sloegen steeds weer grote stukken land weg waardoor de monding van de Ee
steeds groter werd. Na de stormvloed van 1230 begon men met dijkherstel. Er kwamen
nooddijken die nog steeds in het landschap duidelijk waarneembaar zijn.

NAVIGATIE  - Op oude kaarten is te zien dat binnenkomende schepen, na het ronden
van het "Engwierumer buyten Land", recht op Ee afvoeren. In dit deel zat ook nog een
zandbank en het was dus belangrijk om bij nacht op een lichtbaken te navigeren.
Daarom zal op het hoge stuk land bij Brânbuorren zeker een vuurbaken hebben
gestaan. Dat Ee zijn naam gemeen heeft met de voormalige rivier  en zeer verbonden
was met de zee blijkt ook uit het feit dat in de 19e eeuw hier in de buurt in een
"Rijt",een slingerende sloot, een scheepswrak is gevonden.

ADMIRALITEIT  - Het ligt  voor de hand om de analen van de Admiraliteit te
raadplegen, maar daar is niets meer van te vinden.  De verzanding van de Ee zorgde er
voor dat de Admiraliteit verhuisde naar Harlingen.
Daar ging bij een grote brand in 1771 nagenoeg het hele archief in vlammen op.
Het weinige resterende materiaal werd overgebracht naar het Departement van de
Marine in Den Haag. Bij een brand in 1844 ging de rest van het materiaal en kaarten
verloren.



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Iepen dei IE
Sneon 10 maaie 2014

Op zaterdag 10 mei is er Iepen Doarp in Ee. Dorpsbelang heeft een commissie samen-
gesteld, bestaande uit Jack Hoekstra, Klaske de Haan, Janita Postma, Minke Rottiné en
Hans Kroodsma (namens DB)  om dit te organiseren.

Inmiddels zijn alle verenigingen en bedrijven benaderd om mee te doen en is er een
programma opgezet.

Dit ziet er als volgt uit;

We beginnen ’s ochtends om 8.30 uur met een dorpsontbijt, deze wordt het dorp
aangeboden door de NAM. Iedere bewoner van Ee e.o. wordt binnenkort persoonlijk
uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Daarna gaan we gezamenlijk naar het nieuwe
Flaakspaad. De opening wordt verricht door Johannes Kramer van de Provincie
Friesland. Ook de NAM en Staatsbosbeheer en school zijn hierbij betrokken.

Na de officiële opening gaan de deuren open van onze plaatselijke ondernemers,
(sport)verenigingen en particulieren, die ons graag willen laten zien, wat ze in huis
hebben. D.m.v. een plattegrond kunt u langs de verschillende bedrijven en activiteiten
gaan. Zowel in als buiten het dorp.

Wij hopen ook veel bezoekers van buiten Ee naar ons mooie dorp te trekken.

Om ons dorp zo mooi mogelijk te tonen hebben wij natuurlijk de hulp van onze inwo-
ners nodig. Zorg dat uw tuin en buurt er netjes uit ziet en hang voor het feestelijke ge-
voel de vlag uit. Ook zouden wij graag zien dat  de auto’s zoveel mogelijk op de
oprijlaan of aan de rand van het dorp geparkeerd zijn zodat we ruim baan hebben (dit
geld vooral voor de binnenbourren, Achterwei en Stienfeksterwei).

Voor bezoekers is er een aangewezen parkeerplaats geregeld.

Tot slot is er vanaf 17.00 uur in de Jister de gelegenheid om onder het genot van een
drankje de dag nog even door te praten.

Houdt 10 mei dus in de gaten!!!!!!!!



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



31

Grasbakken; alleen voor gras!
In het zomerseizoen plaatst de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de
gemeente grasbakken. Dit als extra service voor huishoudens waarvan de GFT
container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het
leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer
gras in de GFT container terecht komt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente
circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager.
Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.

Helaas komt het regelmatig voor dat er misbruik wordt gemaakt van de grasbakken. Er
wordt dan niet alleen gras in gegooid, maar ook ander (grof) tuinafval. Hiermee komt
de aparte verwerking van gras onder druk te staan en kan het plaatsen van de bakken
niet meer uit. Bovendien geeft het een rommelige aanblik voor de omgeving. Wij
vragen daarom alle gebruikers van de bakken alleen gras in de grasbak te doen. Ander
tuinafval kunt u kwijt in de groene container. Grof tuinafval, zoals takken, kunt u gratis
brengen op de milieustraat aan de Koailoane tussen Dokkum en Damwald. Bij
herhaaldelijk misbruik van de grasbak kan de gemeente besluiten om de betreffende
grasbak te verwijderen. Helaas worden de nette gebruikers hiervan de dupe!!

Dank voor uw medewerking!

Tennisclub Ee
Zin om het hele jaar een balletje te kunnen slaan? Bij Tennisclub Ee kan dit want onze
tennisbanen zijn voorzien van een speciale toplaag.

Voor slechts € 45,- per jaar kun je onbeperkt gebruik
maken van de tennisbanen,
voor junior leden (tot 18 jaar) is dit zelfs maar € 25,-.

Eerst ervaren of tennis iets voor je is?
Ook dat kan, informeer naar de mogelijkheden.

Fam. de Jong
Tel: 0519-518420
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Wêr is dit?
Achter de woning aan de
Uniastrjitte 23 staat half verscholen
tussen lindebomen nog een
woning. Het huisje wordt allang
niet meer bewoond, maar doet nu
dienst als berging van Dikkie de
Beer en Harmke Groenhof, de
huidige bewoners van nummer 23.

Het huisje moet gebouwd zijn
tussen 1830 en 1850.
Waar nu de woning staat van Dikkie
en Harmke stond eerst een boerderij(tje).
De mestbult en een hooiberg stonden aan de kant van de weg. Bewoners waren Freerk
van der Ploeg met Fokje en zoon Jelle. Freerk was wat een typische man en wat
moeilijk in de omgang. Hij had een paar stukjes land aan de Tibsterwei. Op de sloten
rond dit land wilde hij in de winter beslist geen schaatsers. Daarom liet hij ook ieder
jaar een advertentie plaatsen in de Dockumer Courant dat het verboden was om op die
sloten te schaatsen. Soms strooide hij zelfs as op de sloten om het schaatsen te
verhinderen.
In een vorig Iester Nijs heeft een verhaal gestaan over Klaas Haaijma. Die familie
verloor hun woning door brand aan de Dowemattereed.
Het boerderijtje aan de Uniastrjitte werd afgebroken en de familie Haaijma liet op die
plaats een woning bouwen.
In de woning erachter heeft een zekere Jabik Dijkstra met zijn moeder gewoond.
Zij waren wat aan lager wal geraakt omdat  vader zijn geld vergokte op de
paardenrennen in Drachten en daardoor failliet raakte.
Om de kost te kunnen verdienen begon Jabik een wagenmakerij in het
schuurtje/woning. Hoe lang deze mensen er hebben gewoond is niet meer te
achterhalen.
Het huisje is in de loop der jaren in verval geraakt en sommige bewoners van de
Uniastrjitte 23 hebben er zelfs over nagedacht om de boel plat te gooien.
Dikkie en Harmke zijn van plan om het woninkje op te laten knappen en in oude luister
te laten herstellen.
Vanaf de oprit naar de pastorie hebt u het beste zicht op dit oude huisje.

Bron: Jaap Broersma
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Essenziekte?
Op de vroege ochtend van 28 februari werden de bewoners van de Humaldawei
opgeschrikt door het lawaai van een kettingzaag.
Loonbedrijf G. Postma van de Wâlddyk velde in “no time” twee dikke Essen. De bomen
waren zo’n 50 jaar oud. Is de Essenziekte hier ook toegeslagen?

De Essenziekte is een aantal jaren geleden begonnen in Polen. Via Duitsland en de
provincie Groningen lijkt nu ook Friesland aan de beurt te zijn.
De Es is een boom die van nature in Europa voorkomt. Het is een snelgroeiende boom
die onder gunstige omstandigheden wel 40 meter hoog kan worden. Het hout is
lichtgekleurd, taai en sterk. Het wordt veel gebruikt vanwege zijn elasticiteit en er
worden o.a liggers van gymtoestellen, stelen van bijlen en spades van gemaakt. Ook
worden er wel  meubels, vloeren en trappen van gemaakt.

De oudste boom van Nederland staat bij Giethoorn. Deze Es is zo’n 220 jaar oud.

De Essenziekte wordt veroorzaakt door een schimmel welke via het blad
de boom binnendringt, te beginnen bij de kruin. Dit gedeelte van de boom sterft dan
ook als eerste af. De bladeren sterven reeds in het voorjaar af en krijgen dan al een
bruine kleur. Op de stam ontstaan een soort wratten die de boom aantasten waardoor
er rotte plekken ontstaan. Gevolg is dat de sapstroom niet meer ideaal is en de boom
helemaal kan afsterven.

Aan de Kriensenswei zijn ook al een groot aantal Essen geveld.
Op de Essen aan de provinciale weg van Metslawier naar Engwierum staan allemaal
witte stippen. Dit is een teken dat deze bomen ook gerooid gaan worden.
Er is voor deze ziekte nog geen genezing mogelijk.
Het zou erg jammer zijn dat deze mooie boom uit het Friese landschap zou verdwijnen.
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél politie.

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
Iedere werkdag van 17.00 - 08.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de
huisartsenpost geopend. De dokterspost is gevestigd in het pand van de
huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis, Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.
Voordat u de dokterspost bezoekt dient u een afspraak te maken.

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 Lamers
Stienfeksterwei 2
9131 KM Ee
Telefoon:    0519 - 518202
Fax:     0519 - 518452
Medicijnlijn:   0519 - 518222
Spoednummer:   0519 - 518224
www.lamers.praktijkinfo.nl

Algemene informatie




