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Redactie
Ytzen Westra, Burt Sijtsma,

Grietje Kroodsma, Wim Veninga,
Gerda Venema

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in  januari 2018.
Kopij kunt u vóór  20  december 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

De foto op de voorkant is gemaakt door:  Burt Sijtsma.  N358

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

Colofon



Beste minsken in Ie en omkriten.

We hebben het allemaal ondervonden; het werk aan de N358 is van start gegaan. En
niet onopgemerkt. Het is fijn dat er gewerkt wordt aan een “nije wei” door ons dorp,
waardoor de verkeersveiligheid vergroot wordt, maar het geeft ook overlast. We zullen
ons een paar maanden moeten aanpassen. Het is van belang dat de verkeersveiligheid
juist in deze periode geborgd blijft! Je moet er niet aan denken dat de vernieuwde weg
verbonden blijft met ongelukken.

Wat een wisselvallige zomer hebben we gehad en wat was er weer veel te doen in Ee.
Het begon met de Iester Piraten en de grasbaanraces, vervolgens de presentatie van
de sportverenigingen met een heus Beachweekend, de trekkerbehendigheidswedstrijd
en het ringsteken op Tibben. Niet te vergeten alle kaatspartijen voor en in de bouwvak.
Kampioenen waren er ook Amarens en Esther  Posthmus werden met hun pony’s Fries
kampioen en Louise Krol won de Frouljes PC.

De uitbreiding van het bedrijventerrein is na een lange periode van onzekerheid en vol-
harden een feit. De betrokken bedrijven zijn voor het dorp behouden. Dank voor jullie
handtekeningen het waren er veel, erg veel!

Als alle voorbereidingen vlot verlopen wordt er dit najaar gestart met de verbouwing
van het Flaaksmuseum en wordt het Flaaksplein aan de Stienfeksterwei ingericht.

In deze uitgave is er ook aandacht voor laaggeletterdheid. Voor degenen die beter wil-
len leren lezen, schrijven,
rekenen of met de compu-
ter willen omgaan, zijn er
op dit moment goede mo-
gelijkheden om dat gratis
te doen.

It bestjoer fan Dorpsbe-
lang winsket jimme in
kleurryke hjerst!

Foarwurd



Opvang voor uw kind(eren) nodig?

Bergsmawei 6 te Jouswier

facebook.com/dekealtsjes

06-23008503

  gastouderopvangdekealtsjes@outlook.com

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



        Rabo Beach Event
Aan het begin van dit jaar ontstond het idee om met de voetbal-, tennis-, volleybal- en
kaatsvereniging een beachweekend te organiseren.

Na maanden van voorbereiding was het op 24 juni zover. 10 tractor combinaties gin-
gen samen met een vrachtwagencombinatie van M.J. Borger op weg naar Surhuizum
om 200 kub zand op te halen en te brengen naar de parkeerplaats bij ons sportcomplex
in Ee. Daar werd de hele week hard gewerkt om er een prachtige beacharena van te
maken.

Donderdagavond 29 juni barstte het spektakel los. Er werd begonnen met het beach-
voetbal en het beachtennis. Door de vele opgaves was de arena meteen al bijna te
klein. Er werd gestreden op elke zandkorrel voor de felbegeerde prijzen. Ook de publie-
ke belangstelling was prima waardoor dit een prachtig begin van het weekend was.

Vrijdag 30 juni werd het veld omgetoverd tot het “Sjûkelân”. De allereerste kaatspartij
op zand ooit. Er konden 8 parturen gevormd worden die op het scherpst van de snede
streden om de kleurrijke kransen. Doordat de parturen mooi aan elkaar gewaagd wa-
ren, bleef het lang onduidelijk wie er met de prijzen vandoor gingen. Ook nu weer een
zeer geslaagde avond.

Zaterdag 1 juli begon vroeg. Eerst kwam burgemeester Waanders langs om de beacha-
rena te openen. Zij gaf daarbij aan hoe mooi het is dat Ee een evenement als dit met
zoveel vrijwilligers kan laten plaatsvinden. Daarna  was het de beurt aan de kinderbur-
gemeester om de vier sporten te gaan beoefenen. Onder  begeleiding van professione-
le trainers konden hierna ruim 80 kinderen hun kunsten laten zien. Dat er veel talent in
Ee rondloopt, werd al snel duidelijk. 's Middags stond tot slot nog het buurtvolleybal op
het programma. Ook hier een prima opkomst. 16 Teams gingen vol overgave voor de
prijzen. Door het mooie weer was er wederom veel publiek, waardoor er een prachtig
schouwspel ontstond. Na afloop werden de prijzen uitgereikt van het gehele weekend.
Onder het genot van een hapje, weer in vertrouwde handen van eetcafé de Boerkes,
een drankje en met live muziek van twee prachtige zangeressen werd het weekend op
gepaste wijze afgesloten. Alleen door de inzet van een hele grote groep vrijwilligers
was het voor ons mogelijk om een evenement als dit te organiseren. Onze dank daar-
voor!

                                                                                          Klaas, Baukje, Jolanda en Foppe.



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



  Drakenbootrace
Op 8 juli kropen 16 inwoners uit Ee in een bootje. Waarom?
In Dokkum werd een drakenbootrace georganiseerd. Alle leeftijden waren vertegen-
woordigd afgelopen zaterdag. Van alle mooie sportieve outfits scoorde Jan Venema
toch wel hoog met zijn mooie gele klompen. Sportief of niet, fanatiek waren we zeker.
We mochten als eerste aan de start verschijnen. Iets onwennig stapte iedereen in de
boot. Er werd in de eerste race nipt verloren van de plaatselijke ”stappers en de
suurtjes”. Toch zeker tevreden met de tijd (1:08) mochten we daarna maar liefst drie
uren uitrusten voordat de tweede race begon. Deze tijd werd goed benut en de nodige
strategieën werden besproken. Of het hier aan heeft gelegen of aan de nodige drank-
jes, de tweede race waren we ruim 3 seconden sneller. Dorp Ee had de smaak te pak-
ken. Helaas gingen de vier snelsten door naar de halve finale en er moest genoegen
worden genomen met een vijfde plaats. In totaal waren er 22 teams dus we kunnen
zeker terugkijken op een geslaagde dag.

Het was dan ook nog lang gezellig in het mooie Dokkum.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Het was de hele week een beetje de vraag of het uitje wel door kon gaan, want de
weersvoorspellingen waren niet zo goed voor het weekend van 9 september. Maar
hoe verder de week vorderde, hoe beter de weersomstandigheden werden en wat
was het uiteindelijk mooi weer!!

We verzamelden zondagochtend 10 september om kwart over 9 bij het anker. Tegen
half 10 reden we met 10 kinderen naar Opende. Daar aangekomen was het eerst tijd
voor drinken en wat lekkers.
De voeten werden ingesmeerd met vaseline (zijn de voeten wat makkelijker schoon te
maken na de tocht). Daarna was het tijd om aan de tocht van 3 kilometer te beginnen.
We startten bij het strandje, de kinderen konden via grote stenen in het water de
overkant bereiken. Aangezien het de voorgaande dagen flink geregend had stond het
water vrij hoog en waren er al snel een aantal kinderen met een nat pak, maar koud
was het niet, want het zonnetje scheen!

Na een glibberpad kwamen we bij de hangmatten, daarna volgde een flink glibberpad
met diepe kuilen met water. Dit zorgde voor vele glibber en glijpartijen, waarbij ook
een aantal van de leiding een modderbroek opliep. Hier kwamen we uit bij een laby-
rint van bamboe, waar we doorheen moesten. We liepen langs de uitkijktoren waar
nog even naar boven geklommen werd door een aantal kinderen. Uiteindelijk kwa-
men we via  de touwbrug uit bij een meertje. Het grootste deel van de kinderen nam
hier nog even een frisse duik.
Uiteindelijk zijn we via een route door het grasland, langs boomstammen en speeltoe-
stellen weer terug naar de auto gelopen.

Nadat de meeste modder er weer vanaf was gespoeld werd de terugreis naar Ee weer
ingezet.

We hebben genoten van een leuke, gezellige ochtend in een schitterende omgeving!
Leiding kindernevendienst.

 Kindernevendienst uitje



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!



Jaarlijkse ringrijderij op Tibma wederom geslaagd

22 Juli, prachtig weer, 22 combinaties en grote publieke belangstelling maakte de
24ste ringrijderij op Tibma wederom een groot succes. Een grote verscheidenheid
aan rijtuigen getrokken door vele soorten paarden en pony’s reden aan het publiek
voorbij. Bauke Spijksma had alle informatie over de ringrijders keurig op papier ge-
zet, maar het “speakeren” moest hij dit jaar wegens ziekte uit handen geven. Spijks-
ma was wel aanwezig zodat hij eventueel zijn vervanger Hans Kroodsma kon
aanvullen met informatie. Hans heeft deze avond op een voortreffelijke manier aan
elkaar gepraat. Helaas is Bauke Spijksma op 25 augustus overleden. Bauke heeft
zich alle 24 keer met veel plezier ingezet voor de ringrijderij.
De 1e prijs was voor Jolanda van der Hoek en steekster Lieuwkje Dijkstra beiden uit
Ee met de maximaal te behalen 40 punten.
De 2e prijs ging naar G. Jonkman uit Jonkersvaart met 39 punten, vorig jaar hadden
zij de 1e prijs.
De 3e prijs ging naar H. Steringa uit Damwâld met 38 punten.
Volgend jaar zal voor de 25e keer het ringrijden op Tibma gehouden worden op za-
terdag 21 juli.

Ringrijderij Tibma



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



Nieuws uit het dorp

Uit het dorp
Even een snackje of een patatje. Heerlijk.
Na verloop van tijd moet de frituurolie worden ververst.
Dit mag niet in de containers of in het riool!
De beheerder van de sportvelden wees ons erop dat er bij de voetbalkantine van vv
Oostergo een gele container staat waar men de afgedankte frituurolie in kan depone-
ren.
Doe dit bijvoorbeeld in dezelfde verpakking waaruit de nieuwe frituurolie is gekomen.
Een prima oplossing voor een goed milieu.
Zo steun je tegelijk de vereniging die er een kleine vergoeding voor krijgt.

In oktober 2013 werd het Flaakspaad in het Iesterbos feestelijk geopend.
Sindsdien zijn er heel veel bewoners die gebruik maken van dit pad om even een wan-
delingetje te maken door dit mooie stukje natuur.
Daar is het pad ook voor bedoeld, even tot rust komen.
Dit pad wordt schoongehouden door een beheerder die hier vele vrije uren in steekt.
Vaak komt het voor dat hondenbezitters hun dier(en) ook meenemen door het bos,
daar is het natuurlijk ook voor bedoeld, maar het is heel vervelend dat de honden hun
behoeften doen op het pad en dit vervolgens zo blijft liggen.
Neem even een schepje mee en gooi de poep in het bos of neem het mee in een zak-
je.
Zo kan iedereen genieten van dit fraaie en rustgevende pad.

Data koersbal en sjoelen 2017/2018
Koersbal   Sjoelen
                  9 jan.  17 okt.
                23 jan.  14 nov.
24 okt.    6 feb.  12 dec.
7 nov.  20 feb.  16 jan.
21 nov.    6 mrt.  13 feb.
5 dec.  20 mrt.  13 mrt.
19 dec.    3 apr.  10 apr.
  17 apr.





Verbouwing vlasmuseum

Verbouwing vlasmuseum in volle gang

De verbouwing van het vlasmuseum in Ee is in volle gang. De glazen deuren en vitrines
zijn inmiddels geplaatst door De Bonte Hont uit Westergeest. Momenteel wordt
gewerkt aan een plan voor de inrichting van het museum. Hierbij krijgt de DOM hulp
van het bedrijf Artitude dat onder andere ervaring heeft met het inrichten van musea
als het kaatsmuseum in Franeker en het natuurmuseum in Leeuwarden. Onlangs
hebben de heren van het vlasmuseum - Onno Loonstra, Evert Douma, Sikke Tuma, Jaap
Broersma en Egbert Tuinstra – vergaderd met voorzitter Jelmer Kok van de DOM,
tekstschrijver Klasina van der Werf en Anton Rolink van Artitude (zie foto). Het
uiteindelijke doel van de herinrichting van het museum is dat het vanaf volgend jaar
toegankelijker wordt voor iedereen.
Foto: Klasina van der Werf





Workshop Frysk Skriuwen

Dêr ha wy it op it keatsfjild oer hân, nei oanlieding fan berjochtsjes dy’t wy nei inoar
ferstjoerden. Yn it Frysk fansels, ús memmetaal. Wa wol dat no net sa goed as mooglik
dwaan, mei sa min mooglik flaters! Wy laken derom. Mar wat wurde der in berjochts-
jes yn ’t Frysk ferstjoerd!
By de Afûk binne se útein set mei Workshops Frysk Skriuwen!
Dat like guon froulju goed ta en hjir stiet it dan!

Yn de workshop krije jo antwurden op fragen sa as stiet der in ‘f’ of in ‘v’ yn dat wurd?
En wannear no in ‘s’ of in ‘z’? Wat is de taalregel by ‘û’ en ‘oe’?
Underdielen fan de workshop binne: de staveringswizigingen (fan 2015); in diktee en in
tekst skriuwe. Dêrneist wat taaleigen, mei stikjes bygelyks út ús doarpskrante. As ôfslu-
ting in ûnderdiel mei sprekwurden en in kwis.
En fansels geane jo nei hûs mei in protte tips.

Wannear      woansdei 15 novimber yn Ie
Tiid                19.30-22.00 oere
Lokaasje       hearre jimme noch
Kosten          € 20,- de man

Foar wa’t mear witte wol oangeande kursussen Frysk, it folsleine kursusprogramma
2017-2018 stiet op de webside, kursus.afuk.nl

Wa’t meidwaan wol kin him/har opjaan by de Afûk, Lineke Kuiper:
t.    058 – 234 30 79, e-mail: l.kuiper@afuk.nl

Dwaan!
                                                                           Rigtje Borger-Krol

 Frysk Skriuwen



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



De Jister

Dagelijks bestuur:

Rene Zweering:         0618779105 (Facilitaire zaken)

Bernhard Hansma:    0613513404 (Financiën)

Froukje Wolters:        0612673397 (Sleutelbeheer/schoonmaak)

Alie Mossel:                0625334869 (Vrijwilliger)

Germien Kroodsma:  0649812233 (Catering)

Afke Wolters:              0610638080 (Agendabeheer)

Algemeen bestuur:

Wieger Sikkema:       0627308338

Jitske Wouda:            0627353232





Werkzaamheden Ee
Volop aan het werk in Ee
De werkzaamheden aan de provinciale weg door Ee zijn los. Door het dorp rijden gro-
te kranen en vrachtwagens met zand. Daarom kwam de provincie Fryslân donderdag
7 september bij Jelka en Jasmijn op school langs. Samen met hun klasgenootjes kre-
gen zij een les over het gevaar van de dode hoek.
Het werk in Ee is in volle gang. Kinderen die naar school fietsen moeten daarom goed
oppassen. Want zij zien de vrachtwagen vaak wel, maar ziet de vrachtwagenchauffeur
hen ook? De kinderen van groep 5 tot en met 8 kregen les in een speciale vrachtwa-
gen. Daar kregen ze verschillende filmpjes te zien. Daarna konden ze buiten de
vrachtwagen zelf ervaren hoe groot de dode hoek van een vrachtwagen eigenlijk is.

Sluipverkeer
Aannemer Roelofs startte met de werkzaamheden bij de terpring. De terpring is daar-
om afgesloten tot eind september. Het doorgaande verkeer moet een omleidingsrou-
te volgen. Deze staat duidelijk aangegeven met gele borden langs de weg. Toch kreeg
de provincie de afgelopen tijd een aantal opmerkingen vanuit het dorp over sluipver-
keer. Daarom zijn er aanvullende maatregelen genomen. Zo zijn er onder andere bij
de startpunten van het werk (de rotonde Metslawier en Dokkumer Nieuwe Zijlen) af-
zettingen geplaatst die ervoor moeten zorgen dat het verkeer niet verder kan rijden.

Volg de werkzaamheden
De werkzaamheden zijn te volgen via een speciale facebookpagina:
www.facebook.com/n358ee. Via deze pagina houdt het projectteam van de provincie
Fryslân belanghebbenden op de hoogte van de werkzaamheden, de planning en de
afsluitingen. Ook zijn er foto’s en filmpjes van Jelka en Jasmijn te vinden.



KOEL-VRIES TRANSPORTEN

Tibsterwei 4a | 9131 EG Ee HOLLAND

Tel.: 0519 51 87 13 | Fax: 0519 51 89 15

E-mail: info@hoek-trans.nl | Internet: www.hoek-trans.nl

• Nationaal en Internationaal transport.
• Koel - Vries transport.
• Transport van losgestorte agrarische producten.
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Ee uitgekozen tot het ‘gelukkige dorp’
Stella Groenewoud, masterstudent aan de TU Delft, heeft een ‘geluksonderzoek’ in Ee
uitgevoerd. Diverse inwoners van het dorp hebben hieraan deelgenomen.
Zij verbaasde zich vooral over de enorme hoeveelheid aan activiteiten in Ee door de
ongeveer 750 buitengewoon betrokken bewoners. Er is koersbal, een
sjoelkampioenschap, motorcross, een piratenzender, een drumband,
voetbalwedstrijden, fierljeppen, en door de bewoners zelf wordt een stoep aangelegd,
geld opgehaald voor de vuurwerkshow, een verzameling wagens gebouwd voor het
dorpsfeest en het record carbidschieten verbroken.
Stella heeft alle gegevens verzameld en aan de hand daarvan kaarten ontwikkeld
waarin de levendigheid en veelzijdigheid van de Ee’se straten zichtbaar wordt. Door
het wegvallen van de factor ‘tijd’ doorkruist de lampionnenoptocht een begrafenistoet,
terwijl de vlooienmarkt het ringrijden in de weg lijkt te staan. Alles gebeurt, en alles
gebeurt tegelijk. Deze ‘Kakofony fan Ie’ verspreidt zich op ansichten over de hele
wereld.
De vaste stenen die het dorp vormen lijken stil, maar worden juist uitermate creatief
en dynamisch gebruikt. Tijdens het dorpsfeest is de speeltuin een theater en tijdens
het straatkaatsen zijn voortuinen de tribunes van een sportstadion. Mienskip, het
Friese woord voor gemeenschapszin, blijkt hier ineens iets ruimtelijks.
Voor dit project heeft Stella onder andere samengewerkt met de DOM Ee, het

Dorpsbelang en Keunstwurk
Fryslân. Wordt vervolgd!

Op de foto: Stella Groenewoud die samen met Marieke Giele bewoner Sikke Tuma
interviewt voor het project ‘het gelukkige dorp’. Foto: Klasina van der Werf

   Het Gelukkige dorp



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



Wat wil jij leren?
Wat wil jij leren??

Op dit moment is er in heel Nederland veel aandacht voor mensen die beter willen le-
ren lezen, schrijven, rekenen of computeren. Ook in Friesland! Misschien heb je er iets
over gehoord op de radio of gezien bij Omrop Fryslân.

Als je denkt dat is iets voor mij; ik wil wel graag beter leren lezen om mijn kinderen of
kleinkinderen voor te lezen. Of leren zelf formulieren in te vullen. Dan kun je terecht bij
de bibliotheek. Daar zijn taalmaatjes, die je helpen met wat je wilt leren. Er zijn veel
nieuwe leerboeken gemaakt voor volwassenen om te oefenen.

Weet je wat ook erg fijn is? Het kost niets!

Als je denkt dat wil ik ook wel, dan kun je je aanmelden bij de bibliotheek in Dokkum of
Kollum. Je kunt er binnenlopen, maar even bellen mag ook het telefoonnummer is
0800 0234444 (gratis)

Heb je zelf geen problemen met lezen of schrijven, dan ken je misschien wel iemand in
je omgeving, die je kunt informeren over de mogelijkheden.

In het volgende Iester Nijs schrijf ik over mijn ervaringen als taalmaatje.

Josée Westra



TANK SNEL EN GOEDKOOP IN EE !!
Gemakkelijk  Diesel en Euro benzine onbemand tanken, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
De geaccepteerde passen zijn:

● bankpas
● multitankcard
● mkb brandstof tankpas
● travelcard
● mastercard
● visa

Voor bedrijven is er een bedrijfs tankpas waarmee u een duidelijke factuur ontvangt, zodat
u een goed overzicht heeft van de vertankingen van uw bedrijfswagens. Meer 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



          Lauwersfanfare
De Lauwersfanfare heeft weer een leuk en vooral muzikaal seizoen achter de rug.
Het afgelopen seizoen stonden er verschillende muzikale activiteiten op het programma.
Zo hebben wij een try out concert gedaan in Lemmer en waren wij weer deelnemer op het jaar-
lijkse Federatie festival (dit maal in Dokkum i.v.m. de verbouwing van de Dobbe in Anjum)
In maart haalden wij op het bondsconcours in Drachten met 83,33 punten een mooie eerste
prijs!

Rond de Kerstdagen was Lauwersfanfare ook weer actief. Op 23 december hielden wij een
Kerstmeezingconcert in de kerk van Engwierum. De avond erna hebben een aantal leden hun
medewerking verleend aan de Kerstnachtdienst en een paar uur later op de vroege Kerstoch-
tend klonken de kerstliederen weer door de beide dorpen. Eerste Paasdag hebben wij de kerk-
dienst in Ee mogen begeleiden.

Omdat onze repetitieruimte in Engwierum een verbouwing onderging hebben wij een aantal
maanden in de school in Ee gerepeteerd. Wij willen bij deze het personeel graag bedanken voor
de gastvrijheid. Op deze manier hebben wij in een mooie ruimte de repetities voort kunnen zet-
ten.
Inmiddels zijn we weer terug op ons vaste stek en kunnen we meegenieten van een prachtig
verbouwd gebouw.

Om de vereniging financieel draaiende te houden zijn er natuurlijk acties nodig. De jaarlijkse en-
velopactie heeft dit jaar ongeveer €1400,- opgeleverd. De Anjercollecte leverde €632,90 op,
waarvan de helft voor onze fanfare is. Ook hebben wij dit jaar meegedaan aan de tafelverkoop
in Ee.
Met een draaiend rad en enveloppen met loodjes hebben we geprobeerd mooie prijzen aan de
man te brengen. Dit leverde ons een mooi bedrag van €71,- op! Wij willen iedereen die ons het
afgelopen seizoen gesteund heeft hartelijk bedanken!

Op 19 mei hebben we een avond uitgeweken naar de Hammerslag in Westergeest. Hier hebben
wij een verrassingsfeest voor onze dirigent Andries de Haan gehouden. Het is namelijk alweer
12,5 jaar geleden dat hij bij Euphonia begon als dirigent en dit konden we natuurlijk niet onge-
merkt voorbij laten gaan!
Op 8 juli hebben wij deelgenomen aan het openlucht festival in it Heidenskip. Het was prachtig
weer en wij hebben het seizoen op deze manier muzikaal en met veel gezelligheid af kunnen
sluiten.
Op 30 augustus zijn we weer begonnen met de repetities en een week later hebben wij van ons
laten horen tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. De regen viel met bakken uit de lucht,
maar het publiek was enthousiast en wij ook!
Wij hopen het komende seizoen weer vele leuke optredens te mogen doen. Voor onze agenda
kunt u kijken op onze website en facebookpagina: www.lauwersfanfare.nl en
www.facebook.com/lauwersfanfare





Trekkerbehendigheid
Trekker behendigheidswedstrijd voor de 2e keer een groot succes.
Zaterdag 15 juli was het zover. Om 14.00 uur begon de jaarlijkse Trekker behendig-
heidswedstrijd in Ee. De heren legden een parcours af met een aanhanger met een
melkbus die op zijn kop stond. Ringsteken met een stalen constructie. Slalom door
voerbalen etc. Dit jaar waren er maar liefst 12 dames van de partij die ook hun kunsten
op de tractor wilden laten zien. Een aangepast parcours leverde zowaar actie en ver-
maak op voor het publiek dat in grote getale op dit evenement was afgekomen in een
perceel land naast Mechan Noord.
Voor de kinderen was er een parcours uitgezet met traptrekkers en een mega groot
springkussen. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement!



       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




