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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half juli 2015.
Kopij kunt u vóór zaterdag 27 juni 2015 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: Pyt Fetze Boersma
It hoantsje op’e toer fan Ie.

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

Voorwaarde:
minimaal 1 MB groot

Colofon
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Foarwurd
Hallo Ee en omstreken,

Na een herfstwinter is het weer lente geworden en heeft ons dorp ook weer haar grote
schoonmaak beleefd. In het kader van Himmeldei hebben onze schoolkinderen en met
behulp van vrijwilligers het hele dorp vrijgemaakt van zwerfafval.  Om dit te stimuleren
hadden we er een wedstrijdelement aan toegevoegd wat een trotse winnaar Koarte
Bún opleverde. Ook de gemeente steunde ons hierbij door een wisselbeker, de Gouden
Grijper, beschikbaar te stellen. Dus volgend jaar maar weer. Deze prijsuitreiking werd
tijdens onze ledenvergadering gedaan door wethouder Pytsje de Graaf die Ee prees om
haar voortrekkersrol op dit gebied.

Verder op deze avond veel positieve geluiden. Het Braakhok had dit afgelopen jaar nog
nooit zoveel bezoekers gehad. Het dorpshuis draait uitstekend en komt met een
alternatieve financiering. Ook de DOM wordt een succes want het geld is al bijna op.
En voor de energiecoöperatie ECODON begint men ook warm te lopen, ook een goede
financiële en duurzame ontwikkeling voor Ee. Alles met elkaar een positieve
ledenvergadering welke goed bezocht werd en waar ook lang nagepraat werd!

Ook vanaf deze plaats willen we Geart Kooistra nog bedanken voor zijn inzet voor
Dorpsbelang en Jan Jelle Braaksma van harte welkom heten in het bestuur.

Als bestuur gaan we ons o.a. richten voor een herstructurering van onze provinciale
weg door ons dorp. Dit jaar plannen maken en volgend jaar uitvoeren is de planning
van Provincie en Gemeente. Hier hoort u zijner tijd meer van.

Verder hopen we dat u actief betrokken bent en blijft bij de vele activiteiten die Ee
ontplooit.

Veel leesplezier gewenst door uw dorpsbelang



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

Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056
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2015

● 17 april:  jaarvergadering supp.vereniging VV Oostergo om 20.00 in
    bowlingcentrum

● 22 april:  ledenvergadering volleybalvereniging Oer’t Net om 20.00 uur
    in dorpshuis de Jister

● 25 april:  Maestroconcert Lauwersfanfare om 20.00 uur in dorpshuis de
    Jister

● 27 april:  Koningsdag, programma volgt
● 30 april:  avond over de tweede wereldoorlog om 19.30 uur in dorpshuis

    de  Jister
● 4 mei:   dodenherdenking dr. Ruinen
● 23 mei:   vrijwilligersavond dorpshuis De Jister, om 20.00 uur.
● 30 mei:   slotdag seizoen VV Oostergo om 13.00 uur op sportpark de Streng
● 30 mei:   Ie- en waadrintocht
● 30 mei:   jubileumconcert 100 jarig bestaan zangvereniging De Lofstem

    in de Eben Haëzer kerk
● 6 juni:    11 dorpshuizenfietstocht. Tussen 10.00 - 16.00 uur.
● 13 juni:   Oldtimer grasbaanrace
● 11 juni:   combiwedstrijd kaatsen heren en dames hoofdklasse
● 18 juli:   ringrijden op Tibma

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:
25 april
30 mei
27 juni
25 juli

Koersbal
om 14.00 uur in dorpshuis De Jister op:
14 april



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

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak
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De Fodkoer
30 en 31 januari 2015 was de jaarlijkse voorstelling van de Toneelvereniging “De
Fodkoer” uit Ee in een afgeladen grote zaal van dorpshuis "De Jister".

Het stuk uit 2012 “Wat binne wy moai fuort” speelde zich af in de jungle waar een
nogal gemengd gezelschap twee weken op survivaltocht ging.

Reisleider Fred begeleid Henry en Lucille Hazenbein, Henk en Annie van Dijk, en Emma
door de gevaarlijke jungle van Afrika. Ver van alle dagelijkse luxe moet het gezelschap
zien te overleven. Met de vele tips en trucs van Fred zou het gezelschap hierin moeten
slagen, maar dat wordt nog een hele pittige opdracht. Na de nodige spannende
avonturen en natuurlijk ook de vele hilarische momenten bleek het hele gezelschap de
tocht overleefd te hebben.

Ruim 3 uren (incl. pauze) luisterde men aandachtig naar het spannende en
humoristische schouwspel. Jong en oud genoten zichtbaar deze avond.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Twadde Wrâldoarloch

Groot regio koersbaltoernooi in Ee. De plaatselijke koersbalclub uit Ee organiseerde
dinsdagmiddag 17 maart een koersbalmiddag voor club’s uit de regio.
Anjum, Paesens/Moddergat, Lioesens, Oosternijkerk, Ternaard, Metslawier,
Engwierum en Ee. De acht club’s zorgden voor deelname van maar liefst 70 personen
die verdeeld werden over 5 koersbalmatten met de kleuren rood, wit, blauw, geel en
groen in Dorpshuis “De Jister” te Ee.

Winnaars;
Rood:  H. Van der Kooi, Ee en W. Dijkstra, Oosternijkerk
Wit:  J. Eisenga, Ee en R. Torensma, Oosternijkerk
Blauw:  J. Reitsma, Ee en F. van Assen uit Ee
Geel:  J. Broersma, Ee en A. Torensma, Oosternijkerk
Groen:  T. Douma, Ee en W. De Jong uit Paesens. Tevens W. Meinsma, Moddergat
  en A. Vanger uit Moddergat.

De hoogste score van de dag was voor
J. Broersma uit Ee en A. Torensma uit Oosternijkerk.

Nijsgjirrich nei wat der by ús yn  ‘e Twadde Wrâldoarloch bard is?

Tongersdei 30 april o.s. kinne jimme dêroer hiel
wat te witten komme yn ‘e Jister, jûns om kertier
foar achten. Reinder Postma (âld Iester) sil ús
fertelle wat him yn Ie en omkriten allegearre
ôfspile hat.
Fan healwei achten ôf ynrin mei kofje/tee ensfh.

Jimme binne fan herte wolkom. Gryp dizze kâns!

De bern fan groep 7 en 8 binne ek tige wolkom,
mar wol ûnder tafersicht fan harren âlden.
Tagong fergees!

Regio koersbal



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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Via de redactiemail ontvingen we zijn prachtige verhaal over de oorlog in Ee. Hieronder
een verkorte versie, de volledige versie is te vinden op www.dorpee.nl. Een papieren
versie is op te vragen bij de redactie.

Kortgeleden zag ik een TV-uitzending  over de DOM en Ee. Mijn herinneringen aan de
bezoeken aan Ee zijn anders dan wat ik nu zag:

Ee (Ie). Ik kreeg niet de indruk dat het ook hier oorlog was, zoals ik dat in Rotterdam
meemaakte. In 1942 ik was 9 en had mijn vader in een blad gelezen dat er een jongen
in Friesland was, die wilde corresponderen. Omdat er in Rotterdam maar weinig
scholen beschikbaar waren als school – de bezetters logeerden daar – liepen kinderen
wat achter in hun schrijfkennis. Dus corresponderen, was een goede praktijkoefening
en na enige tijd ging mijn eerste brief op de post. Er kwam het voorstel in 1943, laat
hem met de vakantie hier naar toe komen. En zo gebeurde het ook. Mijn moeder ging
mee en met de trein van Rotterdam naar Leeuwarden  Van daar met de bus naar
Dokkum om over te stappen naar Ee. Al met al, nogal een pittige onderneming. Toen
we er waren moesten we alleen een heuvel op richting kerk. Het huis dat nu bekend
staat met adres Omgong 12, daar moesten we zijn.

Zo was ik dus de vakantiegast
van de familie Sijtsma, man
en vrouw en de twee zonen.
Sietse de oudste, mijn
correspondent, was een stuk
groter en forser dan ik, een
negenjarig Rotterdams
scharminkeltje, en Sietse een
goed jaar ouder. Piet, de
jongste, was toen 4 of 5 jaar.
Onderlinge gesprekken kon ik
niet volgen, maar na een
paar dagen begreep ik er wel

wat uit. Met schoenen aan in huis, was niet de bedoeling en ik kreeg klompen. Voor
het eerst van mijn leven.

(Vervolg op pagina 13)

Het verhaal van Peter vd Winden



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
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Het dorp zit nog steeds in mijn geheugen zoals ik dat toen kon waarnemen. Vanaf de
kerk aan de Omgong, de terp af naar beneden, was een unieke straat. Links vooraan
een bakker, rechts daartegenover het gebouw van de Openbare School. Iets verder aan
de linker kant een mini-warenhuis. Voor briefpapier, potten en pannen, prentkaarten
en zo voorts. Even verder aan de rechterkant de smid van Scherjong. Paarden werden
voor de deur beslagen en binnen was het smidsvuur. Een boeiende belevenis.

Aan het eind van de vakantie kwamen mijn twee broers op de fiets naar Ee en ben ik
teruggaan naar Rotterdam. Het was een periode waar de oorlog in Rotterdam ging
meespelen en we niet of nauwelijks eten hadden. Ik hoefde niet naar school en ik ging
al in het voorjaar 1944 terug naar Ee.

Hier was nog steeds de situatie zodanig dat er gegeten kon worden. Misschien iets
minder, maar dat is voor mij ongemerkt gebleven. Ik had het er goed. Hier kon ik ook
naar school en ik had het er best naar het zin. We gingen stekelbaarsjes vangen,
eendeneieren rapen, polstokspringen, iets wat op kaatsen leek en fietsen. De klompen
gaven geen problemen meer en zo sjouwden we in en rond het dorp. Pake Sytsma
woonde op een klein boerderijtje in Tibma, had 2 koeien een paard en een wagen met
drie wielen. Onderweg naar Tibma was de plek waar de beroemde tonnetjes geleegd
werden.

De Duitsers lieten op de weilanden grote ballonnen op, om te voorkomen dat er
vliegtuigen konden landen. Veel vliegtuigen vlogen vaak over, als die op weg waren
naar Duitsland om daar te bombarderen. Als jochies hadden we al ontdekt waar de
onderduikers waren, de boer had in de schuur in de balen stro een klein kamertje
gemaakt. Om daar te komen moest je door smalle gangen kruipen en het was
stikkedonker. In het kamertje waar de onderduikers zaten was een klein lampje op een
batterij voor een heel klein beetje licht. Als de Duitsers weer weg waren speelden wij
daar en of dat ook mocht, dat weet ik niet. Het was wel spannend. Ik kan mij niet
herinneren of de Duitsers er vaak kwamen in Ee, dus van de oorlog merkten we niet zo
veel. Wij als kinderen al helemaal niet.

De school was maar van korte duur, ik werd ziek en belandde met hoge koorts en
buiten bewustzijn in de bedstee. Huisarts Dr. Ruinen kwam bijna dagelijks op bezoek
en ik heb de man nooit gezien.
Hij heeft mij verzorgd en ongetwijfeld voor mijn genezing gezorgd. Telkens als ik weer
een keer in Ee ben – de laatste keer 3 jaar geleden – ga ik als eerste naar het kerkhof,
groet ik hem.
Ee bezoek ik vaak op jullie site, en ofschoon ik er niemand meer ken, kom ik er graag.
Praatje maken met de mevrouw van het Tomke, dames van de cafetaria en ik val
gewoon wel eens iemand lastig met mijn vragen.



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
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DOM-nieuws

Particuliere pot DOM Ee bijna leeg

De particuliere pot van het DOM-project in Ee is bijna leeg. Dat zei voorzitter Jelmer
Kok van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) in Ee tijdens de drukbezochte
jaarvergadering in het dorp. Hij bracht de dorpsgenoten op de hoogte van de laatste
stand van zaken rondom het project.

In totaal zat er 68.000 euro subsidie in de particuliere pot. Negenentwintig mensen
hebben een aanvraag gedaan om met behulp van deze subsidie hun woning op te
knappen. Tien aanvragen zijn nog in behandeling. Niet alleen dorpsbewoners
profiteren van de subsidie, ook lokale ondernemers hebben er belang bij. In totaal is er
voor 170.000 euro geïnvesteerd om woningen in het beschermde dorpsgezicht op te
knappen, zo liet Kok weten.

Ook hebben de dorpsbewoners goed gebruik gemaakt van de Kansenpot (27.000
euro). Inwoners van Ee kwamen zelf met diverse initiatieven. Daarvan zijn zeven
aanvragen in behandeling. Verder wordt 3000 euro gebruikt voor de Waddentour, een
route door de vier beschermde dorpsgezichten van het DOM-project in Dongeradeel.
Ook wordt er geld gereserveerd voor het ontwikkelen van het Flaaksplein.

De DOM wil Ee namelijk als Flaaksdoarp op de kaart
zetten. Hiervoor wordt ook de publieke pot aangewend. Naast het creëren van een
Flaaksplein is het de
bedoeling om eveneens het vlasmuseum 'in the picture' te zetten. Hiervoor worden
ook andere subsidies aangevraagd. Zo hebben de leden van de DOM onder andere het
Waddenfonds, Cultuurfonds en
de NAM aangeschreven.

Fotobijschrift: Voorzitter
Jelmer Kok stelt de
dorpsgenoten op de hoogte
van de laatste
ontwikkelingen rondom het
DOM-project in Ee.

Foto: Burt Sytsma
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Vrijdag 27 maart stond in het teken van de grote
schoonmaak in Ee. Diverse buurten waren
afgelopen week al bezig om het zwerfvuil in de
buurt op te ruimen. Vrijdagmiddag gingen alle
kinderen van cbs de Gearing aan de slag.
Omstreeks 16.00 uur ging een viertal juryleden uit
Dokkum aan de slag met het beoordelen van "de
schoonste buurt" Frans Vlasman toerde het viertal
met paard en koets door het doarp Ie. Tijdens de
dorpsbelangenvergadering in dorpshuis "De Jister"
reikte wethouder Pietsje de Graaf de "Gouden
gripe" uit aan Jolanda Kingma van de Koarte Bun.
De eervolle vermelding was voor buurtschap
Tibma.
Dorpsbelang Ee
kan terugkijken op
een zeer geslaagde
actie foar it
brusende doarp Ie.

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

Zeer geslaagde himmeldei



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Verslag ’De Laatste Eer’

Ee - vrijdag 6 maart 2015 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 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. Bernhard Hansma 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 € 25,= omhoog en de grafdelvers krijgen een verhoging van € 2,50. Tevens gaat de
contributie met € 1,00 omhoog.

Dirk Zijlstra is reglementair aftredend, en heeft te kennen gegeven, dat het na 2
termijnen tijd wordt om afscheid te nemen. Het bestuur heeft Atze Holwerda bereid
gevonden, deze functie over te nemen. Aansluitend wordt Dirk bedankt voor zijn
jarenlange dienst als zeer correcte voorzitter. Als dank krijgt Dirk een cadeaubon en
een bos bloemen. Ook krijgt Jaap Hansma nog een bos bloemen voor het werk van het
afgelopen jaar. Het penningmeesterschap wordt nu overgenomen door Helmer
Hansma. Beide nieuwe bestuursleden van harte welkom.

Na de pauze houdt Nanny Kamminga haar presentatie als vrijwilliger van de Palliatieve
Thuiszorg N.O.-Friesland. Deze vereniging biedt vrijwillige hulp aan terminale patiënten
en/of hun mantelzorgers. Dit houdt onder meer in, dat de vrijwilliger er voor de patiënt
is, zodat de mantelzorger even ontlast wordt. Deze zorg kan gegeven worden in de
thuissituatie of in een hospice. Na de presentatie krijgen de aanwezigen de gelegen-
heid om vragen te stellen en krijgt Nanny een bloemetje aangereikt als dank voor haar
duidelijke uitleg.

(Vervolg op pagina 21)



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.

• Transport van losgestorte agrarische

HoekTrans_adv_130x80mm.pdf 1 11-3-2013
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Bij de mededelingen wordt vermeldt dat de 10%-regeling per geval bekeken wordt.
Ook geeft de voorzitter nog een duidelijke uitleg over een te realiseren urnenmuur,
tevens worden de zijpaden op de begraafplaats aangepakt en wordt er voor ieder lid
de mogelijkheid geboden om zich bij te verzekeren. Hierover volgt nog nadere
toelichting.

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. A. Holwerda  tel: 518557
  (voorzitter)
- Dhr. H. Hansma  tel: 346219
  (penningmeester)
- Mevr. J. Postma-Oosterhuis tel: 518717
  (secretaris)
- Mevr. M. Rottiné  tel: 518618 / 06-20941984
  (ledenadministratie)
- Mevr. A. Braaksma-Walda tel: 518607
  (contact begraafplaats en monumentbemiddeling)

Bode:

- Mevr. J. v.d. Wagen-Boersma tel: 0519-321947 / 06-29405709

Bote Kooistra is op zoek naar oude ansichtkaarten van de haven. Hij heeft zelf in de
oude smederij gewoond.

Reacties kunnen gemaild worden naar: bote.kooistra@hetnet.nl

Oproep

mailto:bote.kooistra@hetnet.nl


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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CMV Lauwers Fanfare

Op 20 en 21 maart werd er voor de eerste keer een
maaitiidsfair georganiseerd in dorpshuis de Jister. 18
Standhouders namen deel aan deze fair. Wat een
geslaagde dagen waren het. Mede door het Rad van
Avontuur en de Enveloppenactie hebben we een mooi
bedrag opgehaald, welke geheel ten goede komt aan ons
dorpshuis.
Langs deze weg willen wij alle mensen bedanken die deze
dagen tot een succes hebben gemaakt; de sponsoren, de
standhouders, de opbouwploeg, de barvrijwilligers en
natuurlijk iedereen die de fair heeft bezocht; allemaal
heel hartelijk dank. Wat ons betreft is het zeker voor
herhaling vatbaar!

De maaitiidsfaircommissie

Beste dorpsbewoners,

Zaterdag 11 april zijn de leden van de Lauwers Fanfare bij u langs geweest met
geraniums en Spaanse margrieten. Passend bij het voorjaar hebben velen van u de tuin
of het terras er weer mee opgefleurd. Daar willen we u hartelijk voor bedanken!

We willen u heel graag attenderen maken op ons Maestroconcert op zaterdag 25 april
a.s. om 20.00 uur in dorpshuis De Jister in Ee. U kent het programma Maestro mis-
schien wel van tv; bekende Nederlanders mogen een toporkest dirigeren.
Wij hebben zo ook vier bekende personen uitgenodigd om onze fanfare te dirigeren.
Deze avond kunt u zien hoe Wethouder Pytsje de Graaf, Melle Pieter Prins,
Baukje Wijma en Reinder Boersma de Lauwersfanfare dirigeren. Bent u ook benieuwd
welke beoordeling zij krijgen van de vakkundige jury en wie de Maestro wordt?
Mis het niet!  U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet, CMV Lauwers Fanfare Ee/Engwierum

Maaitiidsfair



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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Iester om utens
Ik hyt Eelkje Tuma en kom út Ie. Op myn 19e bin ik nei
Amsterdam ferhúze dêr´t ik kulturele antropology
studearre oan de Vrije Universiteit. Yn it lêtste jier fan de stúdzje
moasten je in saneamd fjildûndersyk dwaan en ik keas doe om nei ‘t
noarden fan Sweden te gean. Ik kaam telâne yn it gebiet dat Tornedal
hyt en dat oan de grins mei Finlân leit. Myn ûndersyk gie oer de
begraffenisrituelen fan froeger en no. Tidens it ûndersyk trof ik
Mikael, dêr ik no alwer hast 20 jier mei troud bin. Wy ha trije bern,
Toivo, Kåre en Tanja mar se ha ek alletrije in Friese namme krige nl. Sikke, Jitze en Maaike. Wy
wenje yn it doarp Pajala, 25 km fan de Finse grins ôf. It doarp hat ûngefear 3000 ynwenners en
de gemeente fan Pajala hat ûngefear 6500 ynwenners.

De natuur is hjir heel oars as yn Nederlân en Fryslân. Je ha hjir oeral bosk en de
ôfstannen tusken de doarpen en steden binne faak grut. De stêd dy´t it tichst by ús leit, is 140
km fierderop. Dêr is ek it meast tichtbijzijnde sikehûs en dêr moatte je byf. hinne as je as frou
befalle moatte. Thús befalle is hjir net ûngebrûklik.

De winter is hjir lang en wy ha faak snie oant yn maaie. Temperaturen kinne soms oant goed 30
graden ûnder nul gean, mar de hûzen binne heel goed isolearre en wy ha waarme winterklean
oan fansels. Yn desimber sjogge wy de sinne net mar dat betsjut net dat it helendal tsjuster is.
De dagen binne wol heel koart en om twa oere midjes is it alwer donker. De foarjierswinter is in
hele moaie tiid. De sinne komt wer langer boven de hoarizon en wy binne in soad oan it
langlaufen. Snieskooters binne hjir populêr en in soad minsken meitsje útstapkes yn it bosk.
Dit is in gebiet fan útersten want yn juny en july is it de hele nacht ljocht. De simmer kin heel
moai wêze lykas ferline jier mei temperaturen fan 25 graden, mar wy ha ek in midsimmer mei
sniebuien meimakke.

Ik ha in administratyve baan by de gemeente fan Pajala. Myn man is skriuwer. Yn myn frije tiid
binne wy twa of trije kear yn de wike oan it langlaufen yn it bosk mei de hele famylje.
Hoewol´t ik al sa lang yn Sweden wenje, is Ie belangryk. Ik kom twa kear per jier nei Nederlân,
simmers mei de hele húshâlding en winters meie de bern om de beurt mei. Se ha alletrije in bân
mei Ie en fine it prachtich om by pake te wêzen en om tante Griet en famylje te treffen. Ik ha
fanôf it begjin Fries mei se praat mar ûnderling prate se Sweeds. Us âldste soan praat wol altyd
Fries mei my, ek hjir yn
Sweden.

Groeten fan Eelkje

Maaike Tanja

It sil noch wol even
duorje foardat ik de
wask wer ophingje kin..

De snie leit
tot oant de

finsterbanken
fan ús hûs.
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ECODon-nieuws

Energ iecoöerat ie  Dongeradee l ECODon  is een lokale energiecoöperatie in
Dongeradeel.

ECODON richt zich op:

● het stimuleren van besparingen op energieverbruik
● het stimuleren van het gebruik en het opwekken van duurzame energie
● de verkoop van duurzame energie (gas en stroom)
● de opbrengst gaat naar lokale duurzame initiatieven in Dongeradeel

ECODon is opgericht voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Dongeradeel. Via
ECODon kan iedereen klant worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam energie (NLD
energie). NLD-energie levert duurzaam opgewekte stroom en CO2-gecompenseerd gas
tegen aantrekkelijke tarieven.
ECODon investeert het geld dat zij voor elke klant (€75,- elk jaar) van NLD energie krijgt
terug in Dongeradeel, bijvoorbeeld om zelf duurzame energie op te wekken, ook als dit
niet op het eigen huis of bedrijf mogelijk is. De opgewekte stroom wordt zelf gebruikt
of terugverkocht aan NLD energie. Naast gemeenschappelijke duurzame
energieprojecten kan ook in sociale projecten worden geïnvesteerd.

Inwoners Ee en omstreken
Wordt klant bij NLD-energie en steun het dorp. Elke klant levert het dorp € 75,= euro
op elk jaar weer. Zodra je klant wordt van NLD kun je ook lid worden van ECODon en
stem je mee wat er met het geld gebeurd.

Voor meer info kijk op de website van:

ECODon: www.ecodon.nl
NLD-energie: www.nldenergie.org

Of neem contact op met 1 van de bestuursleden van ECODon

http://www.ecocon.nl
http://www.nldenergie.org
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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
Op 1 april is de in Ee overgedragen aan de heer Glastra van Loon.
Om huisartsenzorg in onze regio voor de toekomst te waarborgen zijn de praktijken
van Anjum en Ee samengevoegd.
Om mensen met mobiliteitsproblemen, c.q. vervoersproblemen tegemoet te komen,
zal in het praktijkgebouw in Ee tenminste twee keer per week spreekuur gehouden
worden en kunnen medicijnen afgehaald worden.
Hoofdvestiging wordt voorlopig de Holdingastrjitte in Anjum. Deze is nog niet
helemaal gereed. Het praktijkpand van huisarts de Vries wordt vanaf 1 april het
tijdelijke praktijkadres.

Telefoon:     0519 - 518202
Fax:      0519 - 518452
Medicijnlijn:    0519 - 518222
Spoednummer:    0519 - 518224

Algemene informatie




