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Redactie
Ytzen Westra, Burt Sijtsma,

Grietje Kroodsma, Wim Veninga,
Gerda Venema

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in mei 2017.
Kopij kunt u vóór  20 april 2017 sturen naar redactie@dorp-ee.nl of inleveren bij één
van de redactieleden.

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

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

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: info@dorp-ee.nl
of telefonisch: voorzitter H. Kroodsma  0519-518289 / 06-50547886.

De foto op de voorkant is gemaakt door:  Titia Venema, Drakenbootrace Kollum. Titia
is hiermee de winnaar van de fotowedstrijd.

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

Colofon



Dag Ee en omstreken,

Wat hebben wij het jaar 2016 geweldig afgesloten en 2017 goed begonnen. Ee is nu
het carbid schiet dorp van Noord Nederland geworden. Zelfs de burgemeester sprak in
haar nieuwjaarstoespraak haar bewondering uit voor de perfecte organisatie en goede
veiligheid van het carbid schieten in Ee. Ze knalde zelf ook een paar keer uitstekend
mee. Het blijkt dus maar weer dat er met zijn allen veel mogelijk is in Ee. Dus
carbidmannen, proficiat!

Een paar dagen later werd er met man en macht alle kerstbomen verzameld. De jeugd
met behulp van pakes hebben er een succes van gemaakt. De hele oud en nieuw
viering is weer netjes opgeruimd.

Dan hebben we meerdere geslaagde activiteiten gehad waaronder de
Sinterklaasviering, halloweenfeest en een sjoelkampioenschap. En als we vooruitkijken
zien we de ouderenmiddag op zeventien februari gepland staan en onze belangrijke
ledenvergadering op zeventien maart. Hierin hopen we het definitieve ontwerp van
onze hoofdweg te presenteren. Ook de dorpsvisie wordt aan gewerkt en daar geldt ook
voor: doe straks met de enquête even mee!

Dus beste inwoners en nieuwe inwoners: Met zijn allen er plat voor! (uitdrukking). We
zeggen het wel vaker maar jong en oud toon uw betrokkenheid.
We wensen u veel leesplezier met verhalen over borduren tot shovel dopen.

Bestuur dorpsbelang

"  JO BINNE TROUD...... OF NET"

Sa hjit it stik dat "de Fodkoer" dit jier foar jim spylje sil. Dizze kulturele útspatting sil plak
fine op 24 en 25 febrewaris yn doarpshûs "de Jister" yn Ie.
De 5 spilers en spylsters binne alwer wiken dwaande mei harren regiseuze om it stik goed
op'e planken te krijen.
It stik giet oer 2 âlde seelju die't harren âlde maat helpe wol mar dêrby besketten wurde
troch de pylken fan Cupido.
It kin wer 2 moaie jûnen wurde en we rekkenje op in smite folk.
Ynformaasje oer de kaertferkeap folget noch.
Oan't sjens by "de Fodkoer"

Foarwurd



meubelmakerijemko.nl

Uniastrjitte 34 C
9131 KH in EE

Opvang voor uw kind(eren) nodig?

Bergsmawei 6 te Jouswier

facebook.com/dekealtsjes

06-23008503

  gastouderopvangdekealtsjes@outlook.com

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



  Iester Nijs
Halloweenfeest in het jeugdhonk

Op zaterdag 22 oktober werd er in het Jeugdhonk van Ee Halloween gevierd.Vanaf 17
uur waren de jeugd van groep 7 en 8 uitgenodigd voor een spannend, griezel hallo-
weenfeest, met de opdracht gekleed in Halloweenstijl te komen.

Het jeugdhonk was geheel versierd en de spanning begon al bij de ingang. De trap naar
boven was omgetoverd als zeer donkere gang. Zo was de binnenkomst al spannend!!

Hierna werden er spellen gespeeld zoals geblinddoekt dingen proeven en raden wat het
is, en dit waren natuurlijk niet de lekkkerste smaakjes!! Vervolgens ook nog voorwerpen
voelen/raden in een bak met vieze smurrie. Heerlijk!

Ondertussen konden alle gasten stemmen op wie de mooiste, leukste Halloween outfit
had. De winnaar hiervan was Esther Wolters. Ook kwam er die middag nog een Mystery
Guest langs. In de avond kwam de wat oudere jeugd langs en bleven we nog lang grieze-
len..

Sint Maarten

Op vrijdag 11 november was het feest voor Sint Maarten. Ook dit jaar werd er een lam-
pionnentocht door het dorp georganiseerd in samenwerking met onze drumband. De
vrolijk zingende kinderen gingen langs de deuren om te worden beloond met heerlijk
snoepgoed.



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



  Intocht Sinterklaas

Sinterklaas, zwarte Pieten, een boot, pepernoten en een paard. Het leek een intocht
als alle anderen, maar toch was de intocht van Sinterklaas in Ee anders. Minder mas-
saal en daardoor was er aandacht voor álle kinderen.

Vele tientallen kinderen stonden zaterdagmiddag met hun ouders langs de kade bij ’t
Stienfek in Ee te wachten op Sinterklaas. Uiteraard ging dit niet helemaal vlekkeloos.
De staf van Sinterklaas was namelijk kapot. Gelukkig werd dit probleem opgelost
vóórdat Sint en zijn zwarte Pieten met de reddingsboot Jacoba Visser van de KNRM
aankwam. Vuurwerk, muziek en de stralende zon maakten het feest compleet.

In optocht ging het gezelschap vervolgens achter Sinterklaas met zijn paard en wagen
naar dorpshuis de Jister, waar verschillende kinderen een optreden voor de goedhei-
ligman mochten geven. Er werd gezongen, gedanst of een gedicht voorgedragen.

Tot slot gingen de jongste kinderen blij verrast met een cadeau naar huis.

Tekst © Klasina vd Werff



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Flaaksmuseum It Braakhok yn Ie krijt hast 10.000 euro subsydzje fan de provinsje. It
jild is bedoeld foar in opknapbeurt fan it museum. It is de bedoeling dat der in glêzen
yngong komt en dat it museum digitalisearre wurdt. Dêrmei moatte mear besikers lut-
sen wurde. De lêste jierren rint it tal besikers wat werom.

It museum is no allinnich op ôfspraak iepen. Nei de opknapbeurt sil it Flaaksmuseum
alle dagen iepen wêze. Doarpsbewenners dy't deun by it museum wenje, dogge dan
de doarren iepen foar it publyk.

Troch de digitalisearring kinne besikers har dêrnei sels rêde yn it museum.

Oliebollenactie

Na de kerstdagen was het dan zover: de oliebollenactie voor dorp Ee en omstreken.
De bestellingen waren binnen en we wisten dat we in twee dagen ongeveer 1200 olie-
bollen moesten bakken en bezorgen. Er werd dan ook maar besloten om vroeg in de
ochtend te gaan beginnen. Met een zestal aan vrijwilligers werd er de hele dag hard
gewerkt. Zo hard dat we in 1 dag alles hebben gebakken en in de middag werden de
bestellingen warm afgeleverd. De uiteindelijke opbrengst van deze actie is €400.  Dit
bedrag gaat naar voetbalvereniging V.V. Oostergo.  We kunnen terugkijken op een ge-
slaagde actie die zeker voor herhaling vatbaar is. Wij danken de vrijwilligers voor hun
inzet en u voor uw bestelling. Graag tot volgend jaar!

Supportersvereniging v.v. Oostergo

 Iester Nijs



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!



Wat vorig jaar begon als een grap, werd op oudejaarsdag werkelijkheid. Na veel na-
vraag onder de ouderen kwam de carbidploeg tot de conclusie: 50 jaar carbidschie-
ten in Ee. Samen met de duivenvereniging SSA en dorpshuis de Jister begonnen de
vergaderingen in februari. Gelukkig waren we het er met zijn allen over eens: oude-
jaarsdag moest een groot feest worden!

Toen begon de drukte voor de carbidploeg, alle namen van carbidschieters bij el-
kaar zoeken van de laatste 50 jaar. Harm Idsardi had gelukkig alle opgave lijsten van
de 29 jaar dat hij bij de carbidploeg zit nog in zijn bezit, Meindert de Jong houdt het
van de laatste jaren bij. Maar liefst 312 uitnodigingen gingen de hele wereld over.
Van  Canada tot Denemarken, overal zitten “oude” Carbidschieters. We kregen
maar liefst 119 aanmeldingen binnen! Alles moest geregeld worden tot in de klein-
ste details. Vergunningen, tent en natuurlijk niet te vergeten de band.

Na een jaar vergaderen brak de week voor oud en nieuw aan. Met 25 vrijwilligers
uit het dorp kunnen de opbouwdagen beginnen. Dinsdagavond werd er door een
grote groep mensen, geld opgehaald voor de vuurwerkshow, de opbrengst was SU-
PER! Woensdagmiddag kwam Zijlstra verhuur Dokkum al het benodigde brengen
wat achter de tent moest staan, dranghekken werden gehaald bij de gemeente.
Donderdagmorgen kon het echte opbouwen beginnen van het veld en de tent. Om
iets voor 8 uur stond de koffie te pruttelen in het duivenlokaal, Van Kammen tenten
en catering was mooi op tijd voor de opbouw van de tent, na het vroege bakje
gauw het duivenlokaal uit, en klaarzetten maar! Het meeste opbouwen was het
veld, maar met zoveel vrijwilligers was dat in een mum van tijd klaar. In de middag
de tent nog even inrichten en toen was de donderdag alweer om. Vrijdags begon-
nen we om 13.00uur om de laatste dingen klaar te zetten. In de avond was er de
vrijwilligersavond. Deze duurde niet te lang uiteraard, want iedereen moest de vol-
gende dag alweer vroeg op.

Oudejaarsdag in Ee (1)



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



Oudejaarsdag in Ee



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



Oudejaarsdag in Ee (2)
Daar was dan eindelijk de dag aangebroken waar we het hele jaar als team naartoe
hadden geleefd. Zes uur in de ochtend stroomde de koffie al door het apparaat en de
kachel stond op standje tropisch. Alle 150 melkbussen moesten nog naar het veld toen
de eerste reünie gasten binnendruppelden. Om iets over 8 uur begon het carbid schie-
ten en er werd ook op hoog tempo geschoten tot de koffiepauze. In de feesttent was
de gehele dag een mooie film te zien gemaakt door Dickie Zijlstra. Na de koffie werd de
dag officieel geopend door niemand minder dan de dorpsomroeper Melle Pieter
Prins.Toen was het de beurt aan Burgemeester Waanders. Zij deed het eerste officiële
schot om 10 uur onder begeleiding van de lokale drumband van Ee.

Pers vanuit heel Nederland was op oudejaarsdag in grote aantallen naar Ee gekomen.
Jeugdjournaal, Omrop Fryslan, Burt Sytsma, Anja Postma, Waldnet, RTV NOF,ze kwa-
men overal vandaan. Ee is dan ook goed op de kaart gezet.

Rond de klok van 12uur was het tijd om de inwendige mens te verzorgen. Er stond een
groot stamppot buffet klaar voor de 120 deelnemers. Traditiegetrouw maken we ook
dit jaar een groepsfoto. Na de lunch werd er nog met zijn allen een uur lang doorge-
knald. Daarna met zijn allen het veld opgeruimd, Douwe Wouda hield de tijd bij, en we
kunnen melden dat we met zijn allen een nieuw record hebben gehaald: binnen 17 mi-
nuten en 43 seconden was alles weer spik en span. Dat was ook nodig, want op de ach-
tergrond waren de klanken van Dj Renze al te horen, het feest kon beginnen! De hele
dag was het al groot feest in de tent en in de avond om 20.00uur kwam Allround cover-
band “De Koffer” op de planken om de dag goed af te sluiten. In de tent werd er met
zijn allen afgeteld tot 00.00 uur. Het nieuwe jaar begon daarna goed met een spette-
rende vuurwerkshow! Daarna was het nog lang gezellig onder de muzikale deuntjes
van de het Jister Piraten team van Ee.

Wij als organisatie kunnen terug kijken op een meer dan geslaagde dag. Wij willen dan
ook alle vrijwilligers en bezoekers bedanken en graag tot volgend jaar!

De Carbidploeg van Ee





Veel mensen uit Ee hebben haar vast vaak zien zitten. Voorovergebogen voor het raam,
zit ze elke dag geconcentreerd te borduren. De 92-jarige Sjoukje Visser- Reitsma van de
Omgong 3 maakt ondanks haar hoge leeftijd nog de prachtigste schilderijen van haar
borduurwerken, waar ze zelf soms versteld van staat.

Haar moeder en zus waren naaisters, maar Sjoukje ging veel liever borduren. Ze is zelfs
vijf jaar lang handwerkonderwijzeres geweest in Drogeham en Boelenslaan. Ook heeft ze
jarenlang bij wolfabrikant Parley in Dokkum gewerkt, waar ze onder andere
smirnakleden maakte. Ook breide ze heel veel sokken en maakte ze kleding voor
Roemenië, dozen vol.

,,Ik ha altyd al borduurd. It is myn hobby. Sûnt ik in hernia krige, 5 jier lyn, borduur ik
nóch folle mear. Ik kin der moai by sitte. Ik wit net hoefolle skilderijen ik makke ha. It is
net by te hâlden.'' Borduren komt volgens vrouw Visser heel precies. Ieder kruisje
wordt geteld en als je één fout maakt, kun je helemaal opnieuw beginnen. ,,Mei de
kleuren kinst noch wol sjoemelje, mar mei de krúskes net'', stelt vrouw Visser. Het
liefst maakt ze schilderijen van mensen, bloemen en dieren. ,,Yn dat skilderij sitte 75
kleuren'', vertelt Visser terwijl ze naar het schilderij wijst van een hortensia dat boven
de schouw hangt. Ze is er ongeveer twee maanden mee bezig geweest om het te
maken. Schoondochter Jantsje bestelde het patroon via internet. ,,As ik der nei sjoch
tink ik soms: ha ik dat
makke?''

Voor de (klein)kinderen en drie achterkleinkinderen borduurde ze geboortetegels. Ook
mochten de kleinkinderen van 6 en 8 jaar van haar een kunstwerk uitzoeken. ,,Sterre
fynt dy mei it hynder moai en Mirthe de dûnseres. As ik der net mear bin hoopje ik dat
de bern de skilderijen net samar fuort dogge. Derfoar is it te djoer. Foaral dat ynlisten
kostet in soad jild. Ik ha leaver dat se it fuort jouwe oan ien dy't der bliid mei is.''
Sjoukje Visser begint 's ochtends als het licht is al met borduren en na een
middagpauze gaat ze tot vier uur door. Tellen, tellen en nog eens tellen. Dat is waar
het bij borduren om gaat. Als ze aan het borduren is hoort ze dan ook niks. ,,Moatst
wol in protte geduld ha. En goeie eachen. Wat dat oangiet is it bysûnder dat ik dit noch
dwaan kin. Want sûnt 1 januwaris bin ik al 92 jier.''

Tekst en foto’s : Klasina van der Werf

 Borduren boven alles



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



Over de datum  …
Wanneer we het over houdbaarheid hebben gaat het meestal over producten. Op alle
producten in de supermarkt staat bijna wel een houdbaarheidsdatum. Het maakt ver-
schil om welk artikel het gaat, bijvoorbeeld een pakje soep of een pak melk. De houd-
baarheid van melk kunnen we verlengen  door deze te bewaren in de koelkast, bij een
pakje soep hoeft dat niet.

In dit artikel wil ik het hebben over de houdbaarheidsdatum van onze planeet moeder
aarde. Kortgeleden is de lijst weer uitgekomen van personen die zich bezig houden met
duurzaamheid. Gelukkig dat die mensen er zijn. De een is bezig met voeding en een an-
der bemoeit zich met vervoer.

Ook zijn er vrijwilligers die zich inspannen om zwerfvuil te voorkomen.

Wij hier in Ee hebben onze himmeldei. Een uitstekend initiatief, maar hoe kunnen we
zwerfvuil voorkomen? Op school wordt daar voorlichting over gegeven. Als ouders le-
ren we onze kinderen om geen kauwgum op straat en geen papier of blikjes in de berm
te gooien.

Maar er is natuurlijk veel meer te doen. Als bewoners van deze tijd hebben we een
grote verantwoordelijkheid. We willen toch allemaal dat onze kinderen ook een goede
tijd op deze planeet krijgen?

Om dat mogelijk te maken moeten we met elkaar daar wel wat voor doen. Zuinig zijn
met water. Zuinig met energie. Het zijn kleine stapjes maar alle beetjes helpen. De CO2
uitstoot moet wereldwijd omlaag. We hoeven niet direct zonnepanelen aan te schaf-
fen. Misschien kunnen we wel wat vaker de fiets nemen en de auto laten staan, of
producten uit de regio te kopen. Ieder voor zich moet zelf bepalen wat hij kan bijdra-
gen. Doe in ieder geval iets, dat zijn we verplicht aan ons nageslacht.

Gekscherend zeiden we in de redactie: als Donald Trump van het grote Amerika het
klimaatverdrag wil torpederen moeten we als klein fries dorp Ee het maar aanpakken.

Veel succes.

Tekst: Wim Veninga





Dorpshuis “De Jister”
Dagelijks bestuur:

Rene Zweering:         0618779105 (Facilitaire zaken)

Bernhard Hansma:    0613513404 (Financiën)

Froukje Wolters:        0612673397 (Sleutelbeheer/schoonmaak)

Alie Mossel:                0625334869 (Vrijwilligers)

Germien Kroodsma:  0649812233 (Catering)

Afke Wolters:              0610638080 (Agendabeheer)

Algemeen bestuur:

Wieger Sikkema:       0627308338

Jitske Wouda:            0627353232

Sjoeltoernooi in dorpshuis de Jister

Op 28 december 2016 werd er door zowel de jeugd als de ouderen van Ee en omstre-
ken meegedaan aan het sjoelkampioenschap. De kinderen begonnen in de middag.
Maar liefst 37 kids kwamen naar de jister om de prijzen voor "beste sjoeler 2016" in
de wacht te slepen. Er werd gestreden in 2 categorien; bij de jongste groepen bleek
Tjipke Jan Borger de beste en bij de oudsten mocht Rienk Kingma de eerste prijs in
ontvangst nemen.

Waar de jeugd al hoog gooide werd er ook in de avond hard gestreden om de winst.
Uiteindelijk liet Aaltsje Sipma alle mannen achter zich en zij werd dan ook door Melle
Pieter Prins uitgeroepen tot  de winnares van het jaarlijkse sjoeltoernooi.  Er kan te-
rug worden gekeken op een erg geslaagde middag/avond.



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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1 Wa bist do
Patriz de Bruijn (v)

2 Wat is dyn leeftyd
40

3 Wer komst wei
Ik ben geboren in Leeuwarden en hiervoor heb ik acht jaar in Steenwijk gewoond.

4 Werom bist yn Ie kommen te wenjen
Ik vind het fijn dat mijn dochtertje Hannah de Bruijn (2,5 jaar) opgroeit in deze
omgeving van Friesland. Ze woont nu op nog geen 10 kilometer afstand van haar pake
en beppe.

5 Wat is de burgerlijke stand
ongehuwd

6 Wat fynst it moaie fan Ie en omkriten
Ik vind Ee een prachtig dorp. Met name de straatjes rondom de kerk op te terp doen
lieflijk aan en lijken zo uit een boekje van Anton Piek te komen. Ook de wateren en
recreatie  in Friesland zijn geweldig. We zijn al meerdere malen naar Lauwersoog
geweest om te zwemmen of om even een visje te eten.

7 Wat binne dyn hobby’s
In Amsterdam heb ik een kunstopleiding gevolgd en kunst is een grote passie van mij.
Mijn liefde voor kunst heeft zich geuit in een professionele hobby. Nu ik een dochter
heb, gaat mijn tijd voornamelijk uit naar haar en ben ik als kunstenaar niet actief.
Samen zijn we wel geregeld creatief bezig en hopelijk lukt het me om in de toekomst
hiermee weer meer aan de slag te gaan.

8 Wat fynst it moaie sport om te dwaan
Schaatsen vind ik erg leuk. Het zou super zijn als ik mijn schaatsen deze winter kan
gebruiken.

9 Wat foar wurk dogst

Ik werk bij de Rabobank in Groningen

10 Wat wolst sels noch kwyt
De plezierige gastvrijheid van de inwoners van Ee maakt het wonen in dit Friese
terpdorp extra leuk!

      De 10 W,s



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



Bedrijf uitgelicht (1)
Hij wordt ook wel de tuinman met charme genoemd. Vorig jaar werd hij de nieuwe
hoofdsponsor van de plaatselijke voetbalclub. Dat hij dorp Ee een warm hart toedraagt
staat vast. Hoog tijd om Sietse Wijbenga van Wijbenga Hoveniers een bezoekje te
brengen. Sietse, geboren en getogen in ons dorp, heeft twee jaar geleden besloten om
zijn eigen bedrijf te starten. We starten met hoe hij tot deze (succesvolle) beslissing is
gekomen.

Sietse komt uit een familie van hoveniers. Hij is dan ook nog net niet met groene
vingers geboren. Voor een extra zakcentje hielp hij al op jonge leeftijd in de
weekenden mee bij zijn ooms in de tuin. Sietse ging naar het AOC in Buitenpost en
kreeg op een gegeven moment een stageplaats bij de Triemen. Zo kwam hij erachter
dat het hoveniersvak hem wel trok en besloot dan ook om na het afronden van het
AOC naar de goed aangeschreven Frederiksoord te Steenweek te gaan, de Middelbare
Tuiniersschool. Hij was toen zeventien jaar oud en woonde doordeweeks op zichzelf in
Drenthe. Hij reisde de weekenden terug naar Friesland. Hij slaagde binnen twee jaar.
Na zijn schooltijd vond hij snel een baan bij zijn oude stageplek de Triemen. Hier leerde
hij de fijne kneepjes van het hoveniersvak.

Na een dienstverband van tien jaar krijgt hij een aanbieding bij een ander
hoveniersbedrijf. Sietse besluit om deze aan te nemen en vertrekt in oktober 2004 naar
Alkema Hoveniers. Hier krijgt hij na een week proefdraaien al een vast contract. Hij
krijgt bij Alkema meer verantwoordelijkheid en zorgt er zelfstandig voor dat een
project door beide partijen tevreden kan worden afgerond. Zo gaat hij in samenspraak
met de klant kijken wat hun wensen zijn en hoe deze te realiseren zijn. Naast het
aanleggen en onderhouden van de tuinen draaide hij ook mee op kantoor om de
nodige administratie op orde te brengen. Het was wel duidelijk dat hij niet alleen maar
tuinen aanlegt met bijbehorend onderhoud. Dit volledige takenpakket met meer
verantwoordelijkheid had hij niet bij zijn vorige werkgever. Sietse wist dan ook dat hij
destijds de juiste beslissing had gemaakt.

Hij bouwde naast zijn werk bij Alkema Hoveniers steeds meer zijn eigen klantenkring
op. Het verlangen groeide om een eigen bedrijf te starten. Sietse was op een gegeven
moment zo zelfstandig in een ander zijn bedrijf dat de beslissing om voor zichzelf te
beginnen moest worden gemaakt. De drang werd te groot en het was dan ook nu of
nooit. Sietse besloot de stap te wagen en nam ontslag bij Alkema Hoveniers. Op 34-
jarige leeftijd werd zijn droom werkelijkheid. Sietse mag zich vanaf januari 2015
zelfstandig ondernemer noemen met zijn bedrijf Wijbenga Hoveniers.



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



      Bedrijf uitgelicht (2)
Januari, een ongunstige tijd voor de hovenierswereld in verband met het weer, en het was
dan ook maar afwachten of er vanaf de start van zijn eigen bedrijf wat werk kwam. Het zal
een combinatie zijn van een al opgebouwde klantenkring, de kwaliteit van werken, mond
op mond reclame van familie en vrienden en misschien wel zijn charme maar Sietse had
direct topdrukte. Zo druk dat er extra personeel nodig was om de storm aan klanten zo
goed mogelijk te helpen. Zo helpt zijn broer Durk Wijbenga al vanaf het begin mee. Ook
gaat Sietse zelf met de klant in gesprek over wat ze graag willen en zijn oom Gosse
Veendorp zet deze wens weer om in een ontwerp van deze te realiseren tuin. Een echt
familiebedrijf.
Overweldigend vind Sietse de belangstelling en de gunfactor speelt hier zeker een rol in.
Veel van zijn oude klanten gingen mee naar zijn eigen bedrijf en ook door familie en
vrienden kreeg hij veel nieuw werk aangeboden. Mensen gunnen hem het succes en dit
geeft hem een enorme motivatie om zo door te gaan.
Sietse heeft vertrouwen in de groei van Wijbenga Hoveniers. Toch heeft hij ook nog
dromen. Zo wil hij in de toekomst zelf nog meer acquisitie plegen zodat zijn klantenkring
meer gaat groeien. Nu komt het werk vooral naar hem toe maar hij beseft ook dat dit niet
altijd het geval zal zijn. Dit betekent wel dat hij dan het andere werk meer uit handen moet
geven en hij weet van zichzelf dat hij dit lastig vindt. Ook door de drukte is het wellicht in
de toekomst mogelijk om meer uit te breiden door extra personeel en een extra werkbus.
Een eigen stekkie waar hij al zijn materiaal kwijt kan staat ook nog op zijn verlanglijstje.
Voor nu heeft hij zeker niet te klagen en hij kijkt dan ook terug op twee mooie jaren. Door
hard te werken hoopt hij al zijn dromen waar te kunnen gaan maken in de toekomst.
Vorig jaar is Sietse hoofdsponsor geworden van de plaatselijke voetbalclub V.V. Oostergo.
Hij heeft zelf jaren gevoetbald en draagt de dorpsclub een warm hart toe. Tijdens de
wedstrijd tegen V.V. Sleat waarna Oostergo promoveerde werd hij benaderd om
hoofdsponsor te worden en besloot hierop in te gaan. Naast het voetballen sponsorde hij
afgelopen zomer ook een kaatspartij. Hij stemde tijdens ons gesprek ook in met een
advertentie voor in het Iester Nijs. Hij vindt het mooi dat mensen hem zijn succes gunnen
en hier wil hij graag wat voor terug doen. Dit alles zegt wel iets over dat Sietse erg
betrokken is bij ons dorp en dit laat hij graag zien in de vorm van sponsoring.

Om dit natuurlijk te kunnen blijven doen en zijn toekomstdromen waar te kunnen maken
bent u als lezer van harte welkom als klant bij Wijbenga Hoveniers. Zijn contactgegevens
staan in deze editie van het Iester Nijs. Op dit moment is Sietse bezig zijn eigen tuin eens
flink onder handen te nemen. Binnenkort kunt u dit showmodel van Wijbenga Hoveniers
bewonderen aan de Hege Loane 3.
Wij wensen Sietse voor nu weinig vorst toe zodat hij ook deze maanden niet stil hoeft te
zitten en natuurlijk ook alle succes voor in de verdere toekomst.

©Tekst Grietje Kroodsma





In de landbouwsector gaat het weer wat beter dankzij oplopende opbrengprijzen. Gelukkig
maar want bij landbouwbedrijf Prins was de oude shovel versleten en hield ermee op. Dus
M.P. Prins de bus naar de stad genomen, want een nieuwe moest er komen. Hier werd een
prachtige gele Volvo LTR70G aangeschaft. Deze werd op een avond onder toeziend oog van
de hele buurt gedoopt door medefirmant mevrouw F.Wolters. Daarna was er nog een

informeel samenzijn met enige drankjes.

D.o.m. Nieuws
Eind 2016 heeft er een ware wisseling van de wacht plaatsgevonden, 4 leden van de D.o.m
hebben na jaren van geweldige inzet afscheid genomen van de lokale D.o.m, een aantal
van hen blijft gelukkig nog wel zijdelings betrokken bij de D.o.m, hierbij willen wij, Cor Berg-
sma, Klaas Sipma, Klasina v/d Werf en last but zeker niet least Evert Douma bedanken voor
hun tomeloze inzet, mede dankzij hun inzet is het D.o.m-project een groot succes gewor-
den.
Waar mensen gaan, moeten er ook vervangers gezocht worden…..Deze hebben we geluk-
kig gevonden in de volgende personen, Anna van der Meulen en Johan de Jong zijn bereid
gevonden een plaats te nemen in het bestuur van de D.o.m.
De D.o.m bestaat nu uit 4 leden, Sjoerd Zijlstra, Anna van der Meulen, Johan de Jong en Jel-
mer Kok.

2017 moet het jaar van de waarheid worden voor de lokale D.o.m, het Flaaksplein moet
afgerond worden, we zitten momenteel nog steeds in het ideeën/plannen traject, het is
een zware bevalling maar we zijn er bijna.
De plannen voor het Flaaksmuseum 2.0 zijn voor 70% klaar, Johan de Jong en Klaas Sipma
hebben nog een prachtige subsidie van €10.000,- binnen weten te halen voor het Flaaks-
museum. Met deze extra subsidie moet het zeker goed komen om het museum.

Tot zover de stand van zaken en we hopen er in 2017 met het hele dorp een groot succes
van te maken. We hebben Uw hulp zeker nodig bij het realiseren van de plannen……..
De lokale D.o.m Ee

  Melle’s shovel & DOM nieuws



       Adem- & Ontspanningstherapie
                     Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

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

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

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

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

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

Huisarts
Huisarts H.J. Glastra van Loon

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

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

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

Algemene informatie




