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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 2018.
Kopij kunt u vóór 20 april 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 (winterbeeld 2014)

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

Colofon



….2018 al weer!!!
Voor je er erg in hebt is het ene jaar alweer over gegaan in het volgende…….. een heel
jaar lang 2018.
Allereerst voor iedereen de beste wensen voor een gezond en gelukkig nieuw jaar!
Nieuwe activiteiten kondigen zich al weer aan,  zoals de ontwikkeling van een dorpsvi-
sie voor Ee en omgeving op basis van de uitkomsten van de enquête. Maar liefst 380
exemplaren zijn ingevuld. Dat zegt veel over jullie betrokkenheid bij Ee e.o. Dank hier-
voor!
De 60 plus bijeenkomst is vrijdag 2 maart a.s. hiervoor gaan de uitnodigingen binnen-
kort de deur uit.
De jaarvergadering van Dorpsbelang staat voor vrijdag 16 maart op de rol.
En natuurlijk de feestelijk opening van de vernieuwde weg door Ee. Het kostte allemaal
meer tijd dan verwacht, maar dan is het straks ook helemaal af!  En dan die mooie
nieuwe bankjes en lantaarnpalen. Wat een verbetering! Niet harder mogen rijden dan
30 kilometer per uur zal wel even wennen worden, evenals de voorrang situatie op de
kruisingen, maar wat ziet het er goed uit!
Niet te vergeten pikken we ook een graantje mee van “Leeuwarden Culturele Hoofd-
stad van Europa 2018” met de opening van het vernieuwde Flaaksmuseum.
Graag willen we hier ook alle vrijwilligers in het dorp bedanken voor hun inzet in 2017,
zonder hen zou Ee niet zo’n levendig dorp zijn. We hopen opnieuw een beroep op hen
te mogen doen, zodat we ook in 2018 met elkaar kunnen genieten van alle dorpsactivi-
teiten!

Het bestuur van Dorpsbelang

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



        Bijna klaar!

Het weer zat niet altijd mee. Het was koud, het regende en er viel zelfs sneeuw.
Ondanks dat werd er toch hard doorgewerkt aan de weg door Ee. En niet zonder
resultaat.
Een weg die past bij het oude en historische karakter van het dorp: dat was het doel.
Veiligheid stond daarbij natuurlijk voorop. Meer zicht op de kruispunten, en daarnaast
niet meer dat snel rijdende verkeer door het dorp heen. Daarom werd de snelheid
verlaagd – naar 30 kilometer per uur – en de kruispunten aangepast. Inmiddels zijn
bijna alle werkzaamheden klaar.
Maar de mannen van Roelofs komen nog een keer terug. Door het slechte weer is het
niet gelukt om al het werk voor de kerstvakantie klaar te hebben. Door het natte weer
kon een gedeelte van de stoep niet bestraat worden. Ook was het te koud om de
laatste laag asfalt in het dorp aan te brengen. Op de weg buiten Ee, richting
Metslawier, geldt dit voor de definitieve belijning. Al deze werkzaamheden gebeuren
allemaal nog in het nieuwe jaar. Ook plaatst de aannemer dan nog lantaarnpalen,
zodat de nieuwe weg straks goed verlicht is.

Heeft u hem al gezien?
Sinds kort hebben Jelka en Jasmijn hun eigen ‘walk of fame’. In de stoep – tegenover
het benzinestation – mochten de buurmeisjes samen hun hand in het beton drukken.
Ze maakten hiervan een mooi filmpje. Deze kunt u bekijken op www.fryslan.frl/ee!

Feestelijke opening
Natuurlijk laten we de afronding van de werkzaamheden niet ongemerkt voorbij gaan.
Zodra alle werkzaamheden klaar zijn én het wat mooier weer is, komen we terug om
de nieuwe weg officieel te openen. Heeft u leuke ideeën voor de opening? Laat het ons
dan weten! Dat kan door een e-mail te sturen naar d.charalabidis@fryslan.frl

Wij willen alle aan- en omwonenden én de gebruikers van de weg bedanken voor het
begrip dat jullie gehad hebben tijdens de werkzaamheden. We wensen iedereen een
heel mooi en zonnig 2018!

--- het projectteam N358 Ee van de provincie Fryslân.



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



  Bonte avond
Op 4 november 2017 was het tijd om het muzikaal talent uit Ee en omstreken te aan-
schouwen. De bonte avond was in twee categorieën verdeeld. Maar liefst elf optre-
dens hadden zich opgegeven. Er was een vakkundige jury aanwezig om elk optreden
van feedback te voorzien. De avond werd gepresenteerd door Grietje Kroodsma.

Zo begon de avond met de jongere jeugd waar zes acts op het programma stonden. Zo
was er door de allerjongsten, de meiden van Melle Pieter en Froukje, een prachtige
voordracht die helemaal uit het hoofd werd verteld. De Fodkoer kan in de toekomst
zeker rekenen op twee nieuwe leden. In deze categorie verder nog veel vriendinnen
die met veel dansen en een goede playback ons van een super optreden verzorgden.
Johannes de Boer zorgde voor een verrassend nummer in deze categorie namelijk de
Hûnekop. De jury besloot na een kort beraad dat de eerste prijs was voor de meiden
met het nummer Sister BFF. Zij zaten vol energie en hadden ook nog een erg moeilijke
dans. Dit ging hun zo goed af dat zij zeker weten de eerste prijs verdienden.

Na de pauze was het de beurt aan de oudere jeugd. Van een geweldige imitatie van
Veldhuis & Kemper door Els Duurken, Grytsje Haaksma en Folkje Kooistra naar profes-
sionele streetdancers uit Ee en omstreken. Het was een en al talent. Naast boerinne-
tjes uit Ee hadden ook enkele mannen een groep gevormd en zij noemden zich de
ballerina’s. Dit was de laatste act en ik kan ook wel zeggen de verrassing van de avond.
De ballerina’s kwamen al boksend op en na enkele harde stoten te hebben uitgedeeld
gingen de badjassen uit en kwamen de tutu’s tevoorschijn. Keurig op een rijtje werden
verfijnde bewegingen uitgevoerd en dit liep geheel synchroon. Erg vermakelijk. Dit
vond de jury ook en de ballerina’s gingen dan ook met de eerste prijs naar huis. Onder
het genot van een hapje en een drankje werd er deze avond nog gezellig nagepraat.
Het bleek nog lang gezellig in dorpshuis de Jister..



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Even een terugblik op de afgelopen maanden.
Op 5 november hebben we  een  Vriendenconcert gegeven . Voor aanvang kreeg iedereen wat
drinken met wat lekkers erbij terwijl de kinderen werden geschminkt. Ook onze leerlingen ga-
ven deze middag een prachtig optreden. We hebben veel vrienden mogen verwelkomen en
kijken terug op een zeer geslaagd en gezellig concert!
Leuke Sint en Kerstcadeaus konden gekocht worden op onze Sinterkerstmarkt op 17 november
in het lokaal in Engwierum. Samen met een aantal lokale ondernemers/standhouders werd het
een gezellige avond met lekkere hapjes.
Om onze clubkas op peil te houden hebben we een tweetal acties gehouden waarbij we ge-
bruik hebben gemaakt van de sociale netwerken van onze leden.  De  grote clubactie en man-
darijnenactie. We hebben de loten en mandarijnen grotendeels via de mobiele netwerken
verkocht en zijn dus met deze acties niet huis aan huis geweest! Wij willen een ieder die ons
op welke manier dan ook heeft gesteund hartelijk BEDANKEN.
De kerstliederen weer uit de tas gehaald en op woensdag 20 december het kerstfeest van de
basisschool begeleid in de Ebenhaezerkerk.
Op 21 en 22 december speelden we samen met toneelvereniging ‘de Fodkoer’ de voorstelling
‘Scrooge’ in Ee en Engwierum. We willen de leden van ‘de Fodkoer’ nogmaals bedanken voor
de samenwerking. We hebben twee prachtige avonden gehad. Alle aanwezigen van beide
avonden, bedankt dat jullie er waren!
Op 24 december begeleiden we de kerstmiddagdienst in Engwierum. Op kerstochtend hebben
we traditiegetrouw weer van ons laten horen in de vroege uurtjes.

Na alle kerstdrukte zijn we op donderdag 11 januari weer gestart met repeteren voor het nieu-
we jaar! Inderdaad u leest het goed, vanaf januari zullen wij voortaan repeteren op de donder-
dagavond.
Dus bespeelt u of heeft u een instrument bespeelt en lijkt het u leuk om weer bij een korps te
spelen, kom gerust eens langs op een repetitieavond. Meer info over ons korps kunt u vinden
op www.lauwersfanfare.nl.
Op 17 februari 2018 is er het federatiefestival. Dit jaar in het teken van LF 2018, met als thema
‘Mienskip’, in ander jasje gegoten. De muziekfederaties  Dongeradeel Oost, West en Ferwer-
deradeel hebben de handen ineen geslagen en geprobeerd om invulling te geven aan een fes-
tival met dit thema.
13 Korpsen zullen in twee groepen een inspeelwerk, groot werk en solistisch stuk ten gehore
brengen aan een deskundige jury. De presentatrice deze dag is Diana de Groot(omrop Fryslân).
’s Avonds wordt de dag feestelijk afgesloten met een optreden van het Broken Brass ensem-
ble.
Iedereen is van harte welkom vanaf 12 uur in het MFA ‘de Ynset’in Holwerd.
Op 3 maart is er het solistenconcours, ook in het teken van LF 2018, voor alle leden en leerlin-
gen  van de drie federaties. Dit zal worden gehouden in de vernieuwde Dobbe in Anjum.

Graag tot ziens bij een van onze volgende optredens.
Namens alle leden, bestuur en dirigent van de Lauwersfanfare

 Lauwersfanfare



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!



Eindelijk was het weer zover! Vanaf dat de 'R' in de maand was werd er achter me-
nig voordeur in Ee alweer driftig geoefend om hoge ogen te gooien bij de Jister
sjoelkampioenschappen op 29 december. ’s Middags gingen 23 kinderen de strijd
met elkaar aan om Jister sjoelkampioen te worden. In de jongste categorie ging de
2e prijs naar Karel van Goethem, Marije de Haan werd eerste. In de oudste catego-
rie gingen de prijzen naar Anouk Kingma (4) Jannard Sipma (3) Fleur Hofstra (2) en
Rienk Kingma werd overweldigend winnaar!

’s Avonds durfden 25 sjoelers het aan om de arena te betreden. Toen de kruitdam-
pen waren opgetrokken van de eerste ronde was het kaf van het koren gescheiden.
Onder grote publieke belangstelling werd er verder gestreden omdat men weet dat
er aan de meet aanzienlijke geldprijzen te vergeven zijn. Dit uitte zich dan ook in
een felle strijd waarin er niets cadeau werd gegeven! Maar net zoals bij zoveel spor-
ten was ook deze keer de uitslag niet verrassend, ware het niet dat Melle Pieter
Prins met de derde prijs ging strijken. Aaltsje Sipma legde beslag op de 2e prijs en
daarom ging echtgenoot Jan Sipma met de dikste envelop en de wisselbeker naar
huis. Deze geslaagde avond werd op uitmuntende wijze georganiseerd door het be-
stuur van dorpshuis de Jister, waarvoor onze dank. Tevens gaat onze dank uit naar
de barvrijwilligers. Tot volgend jaar!

Jister sjoelkampioenschappen



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



Nieuws uit het dorp

Opbrengst collectes Alzheimer en Nierstichting
De collecte van de Nierstichting heeft €493,26 opgebracht
De Alzheimer collecte heeft €441,01 opgebracht.

De Laatste Eer Ee bestaat 100 jaar
Op 27 december 2017 bestond uitvaartvereniging De Laatste Eer 100 jaar. Dit willen
we graag met de leden en de Jister Mienskip gedenken en vieren op zaterdag 3 febru-
ari 2018. In de Tsjerke op e Terp zullen we met woorden en muziek even stilstaan bij
deze mijlpaal. Medewerking wordt verleend door CMV Lauwersfanfare o.l.v. Andries
de Haan, en Jan van der Meer, Oosternijkerk. Na afloop is er gelegenheid na te praten
in de Jister. Aanvang 20:00. Iedereen is van harte welkom!
Bestuur De Laatste Eer, Ee

Nachtpuzzelrit 27 oktober
Er waren 5 deelnemers deze avond! Het was een spannende tocht maar iedereen
heeft het er goed afgebracht !
1ste prijs             ***fuckers met 23 punten
2e  prijs                The 4 musketiers met 19,5 punten
3e  prijs                Jootanel met 19,5 punten! (nr. 3 was net wat langer onderweg ge-
weest dan nr. 2!)
Na de prijsuitreiking werd het nog een gezellige avond.

De Fodkoer
Tonielferiening ‘de Fodkoer’ spilet it stik ‘Yn’e pizen’.
Freed 23 en sneon 24 febrewaris spilet ‘de Fodkoer’ it stik ‘Yn’e prizen’. Dit is in ko-
meedzje yn twa bedriuwen. It stik spilet him ôf yn it hûs fan Geart en Berta Bonkema.
It stel hat krekt de strjitpriis yn’e postkoadelotterij wûn. Geart doart net te fertellen
oan Berta dat hy fergetten is harren op te jaan foar de lotterij en besiket gau oan jild
te kommen.

Beide jûnen begjint it om 19:45 oere yn doarpshûs ‘de Jister’ te Ie.





Uleboerden

Een uilenbord is een driehoekig houten bord op de uiteinden van de Friese schuur. In
dit bord zat van oorsprong een gat voor nestelende steenuilen of kerkuilen.
De schuren waren vaak de opslagplaatsen voor het graan. Ideale plaatsen voor muizen.
De uilen waren dan ook graag geziene gasten in de schuur om deze ongenode gaste op
te ruimen. Vandaar de naam ûlegat.
Als opslagplaats van graan zijn de schuren bijna niet meer in gebruik en daarom zien
we ook dat deze gaten vaak zijn afgesloten. In de Zuidwesthoek van Friesland zien we
in dit gat een uitgezaagd vogeltje. Het uienbord bestaat uit een makelaar en twee rug-
gelings geplaatste knobbelzwanen.
In Friesland komen zes verschillende types voor. In het zuidwesten rijker versierd dan
in het noorden.
Opmerkelijk was dat men vroeger aan de vorm en kleur van het uilenbord kon zien of
de boerderij in eigendom was, of gepacht.
De stand van de zwaan geeft aan in welke streek van Friesland men is. Ook de make-
laar verschilt van streek tot streek. De versiering was ook vaak een pronkstukje van de
landheer. Men mocht graag de show uithangen met een bijzonder uilenbord.
Zo is op de boerderij van M.P. Prins een prachtig jachttafereel te zien met een jager,
een jachthond  en geschoten wild. Gelukkig is dit bord teruggeplaatst na de opbouw
toen de schuur was ingestort na een zware storm.
Op de boerderij van J. Douma, voorheen R. v.d. Ploeg is ook een fraai jachttafereel te
bewonderen.
De achterkant van de boerderij van W. Braaksma wordt versierd met een paard.
‘De Fjellingen om’ is een geliefde wandeling voor veel wandelaars. Kijk eens omhoog
en geniet van deze bijzondere uilenborden.







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

Van het dorpshuis
Stichting dorpshuis de Jister
Ons dorpshuis is een stichting met een algemeen - en dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur regelt eigenlijk alles van wat er in het dorpshuis plaatsvindt. Maar nu zult u wel
denken, wat doet het algemeen bestuur dan? Het algemeen bestuur houd in opdracht
van de leden/gebruikers  1 keer per jaar een algemene ledenvergadering waar alles
(bijv. financiën, onderhoud, bestuur) van het dorpshuis wordt besproken.

In de laatste vergadering is besloten om deze algemene vergaderingen open te stellen
voor het hele dorp. Dan kunnen we met elkaar het dorpshuis in stand houden .

De Jister is van en voor ons allemaal!

Zet daarom alvast de datum van de eerstvolgende vergadering in uw agenda.

6 april 2018





Straatnaam verklaard
De Humaldawei ontleent haar naam aan de Humalda State die vroeger in Ee stond. De
state wordt al in 1488 genoemd. Ee had vele aanzienlijke Staten en Zaten. Niet alleen was
er de Humalda State. Ook was er o.a. de Obbema State, de Mockema State en Unia State.
Ook de Aebinga State wordt genoemd.
Ik las in een boek van de hoogleraar Philippus Breuker dat het verschil tussen een State en
Sate het volgende is: Het begrip State houdt verband met ‘staan` en betekent waarschijn-
lijk land dat niet van gebruiker wisselt, maar dat vast bij een boerderij hoort. Pachtboeren
`zaten` op het land dat ze huurden, vandaar dat hun boerderijen `saten` genoemd wer-
den.
Het geslacht Humalda had in die tijd een behoorlijke invloed in ons dorp Ee. Niet alleen op
kerkelijk gebied. Ook op maatschappelijk gebied waren ze invloedrijk. Zo was Sjuck Hu-
malda een aantal jaren grietman van Oostdongeradeel (Grietman betekent letterlijk: hij
die daagt, van het Oudfries greta  = aanklagen, dagvaarden). Een grietman is deels een
voorloper van de huidige plattelandsburgemeester en deels vergelijkbaar met de huidige
kantonrechter.
Over de juiste plaats waar Humalda State heeft gestaan is verschil van mening. Er wordt
aangenomen dat de State stond iets ten noordwesten van Ee aan de Humaldawei waar
tegenwoordig een aantal huizen staan. In ieder geval niet waar nu Klein Humalda staat.
Wel hoorde deze boerderij als Cleyn Humalda bij Humalda State. De ingang naar de State
was de tegenwoordige Dowemattereed. Vroeger stond daar een woning waar men dui-
ven hield.
In het jaar 1488 werd de State bewoond door Hessel Humalda. Vele Humalda`s hebben de
State bewoond. Het zou te ver voeren om al de bewoners te noemen. Dat het geslacht
Humalda veel invloed had op kerkelijk gebied blijkt wel uit de inventaris in onze dorpskerk
op de terp.
Eén van de grafstenen vermeldt nog de naam Teet Humalda. Haar grafsteen uit 1494
heeft als wapen 'Oud – Humalda' (een pelikaan die haar jongen voedt). Wat ook zeker van
invloed was zijn de rouwborden in de kerk. Aan de muren van de kerk hangen negen ruit-
vormige rouwborden ter herinnering en ter ere van de grootgrondbezitters. Drie van deze
borden dragen de namen van Humalda. Jr. Catharina van Humalda, Jr. Sjuck van Humalda
en Jr. Remcke van Humalda. Op deze rouwborden is het familiewapen aangebracht. Deze
borden werden ook meegedragen wanneer de rouwstoet om de kerk heen liep om zo de
duivel te misleiden. Na de begrafenis kwamen de borden weer op hun plaats aan de muur
te hangen.
We spreken wel eens over `de goeie ouwe tijd`. Zo goed was het toen echter niet altijd.
Met dit artikel heb ik geprobeerd de herkomst van de straatnaam Humaldawei te verkla-
ren.
Tekst: Wim Veninga
bron: o.a. `In vogelvlucht` van Ds. J. ter Steege,Wikipedia



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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Anderhalf jaar geleden alweer, in de zomer van 2016, vond ik in de bibliotheek in Dok-
kum een flyer: “Taalmaatjes gezocht”. Ik bekeek de folder eens goed; dat leek me wel
wat, taalmaatje zijn. Van de medewerker van de bieb kreeg ik nog wat extra informa-
tie. Vervolgens heb ik me opgegeven voor een informatiebijeenkomst in de bieb van
Kollum. Daarna ging het snel. Vier ochtenden training over Nederlandse les geven aan
laaggeletterden en ……. Op 12 oktober 2016 van start. Er was een mevrouw, die heel
erg graag wilde leren lezen en schrijven. We vonden het allebei best wel spannend. Ge-
lukkig was er ook een coördinator ondertussen, Baukje Hellema, die ons allebei  al had
gesproken. En zo gingen wij dus aan de slag. In de bibliotheek van Dokkum op woens-
dagmorgen.
We ontdekten dat ze best wel wat kon lezen en schrijven, maar niet genoeg om er ook
plezier in te hebben en er echt wat mee te kunnen. Een mooie uitdaging voor ons bei-
den. Voor haar de vraag zou het lukken? Voor mij de vraag hoe pak ik het aan?
Al gauw hadden we de Dockumer Courant erbij en zaten we, vooral zij, te oefenen met
het schrijven van een kaartje. Hoe moest het adres eigenlijk op de brief? Waar hoort
wat, zodat de postbode er wijs uit kan?
Daarna waren boodschappenbriefjes, waar we veel plezier mee hadden, aan de beurt
en zo verder.

Met het gratis lidmaatschap van de bibliotheek leent mevrouw boeken met verhalen
op haar niveau. Als ze er weer eentje uit heeft, meestal iedere week, bespreken we die
even, vooral ook of ze ook lastige woorden is tegengekomen.
De computer in de bieb hebben we ook al gebruikt. Vooral om even wat op te zoeken
en te voelen hoe dat gaat met die toetsen; hoelang druk je eigenlijk op een toets en
hoe poets je weer wat weg etc.

Ondertussen zijn we alweer veel verder en vertelde ze mij laatst dat ze in de Dockumer
Courant bij de mededelingen van de gemeente iets had gelezen wat voor haar erg inte-
ressant was. Naar aanleiding daarvan heeft ze zelf (dat durfde anders niet) met de ge-
meente gebeld en gevraagd of zij ook in aanmerking kwam voor de regeling waarover
ze gelezen had. En dat was het geval!!
Supertrots was ze dat dat haar zo goed was gelukt en ik niet minder. Voor ons allebei
een mooi resultaat en een stimulans om door te gaan met Taal voor het Leven.
Heb je ook zin om taalmaatje te worden, aanmelden kan bij de bibliotheek in Dokkum,
Kollum of de Westereen.
Wie weet kom ik je tegen als collega taalmaatje!

Groet Josée Westra

 Taalmaatje werk in uitvoering



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.

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







Carbid schieten Ee



       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




