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Het volgende Iester Nijs verschijnt in oktober 2018.
Kopij kunt u vóór 15 oktober sturen naar redac�e@dorp-ee.nl of inleveren bij één
van de redac�eleden.

De redac�e behoudt zich het recht voor om geschreven ar�kelen in te korten en/of
te wijzigen. Vorm- en ze�outen voorbehouden.

redac�e@dorp-ee.nl is ook het e-mailadres voor al uw ideeën, sugges�es, op- en
of aanmerkingen.

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: info@dorp-ee.nl

De foto op de voorkant is gemaakt door: Jelte Westra

We blijven graag jullie foto’s van ons mooie dorp ontvangen op e-mailadres:
redac�e@dorp-ee.nl Voorwaarde minimaal 1 Mb groot.
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De nieuwe weg is klaar! Gelukkig voor de zomer. Na het laatste laagje asfalt, de
laatste stukjes bestra�ng, het planten van bomen en struiken en de feestelijke
opening, kunnen we genieten van de nieuwe weg door het dorp.

Het blij� natuurlijk een doorgaande weg waar veel verkeer langs komt en hoewel
de maximum snelheid 30 kilometer/uur is geworden en het verkeer van rechts
voorrang hee� gekregen is het aan de gebruikers van de weg om de veiligheid te
waarborgen.

Weet u trouwens dat een grotere verkeersveiligheid één van de punten was uit
de dorpsvisie Ee 2015? Op dit moment wordt er alweer gewerkt aan een nieuwe
dorpsvisie voor Ee e.o., met de uitkomsten van de enquête en de uitkomsten van
de avond voor de ondernemers, de verenigingen en de basisschool als basis. De
top vijf van belangrijkste voorzieningen had als uitkomst: de huisarts, de busver-
binding, het dorpshuis en de verenigingen, de basisschool en de speeltuin. Niet
genoemd in de uitkomsten van de enquête, maar ook heel belangrijk.

Ee hee� weer een feestcommissie. We wensen ze heel veel succes! En niet te
vergeten op Koningsdag is het Flaaksmuseum heropend. Ongeveer tegelijk met
het verschijnen van dit Iester Nijs, gaan ook de schoppen in de grond voor het
nieuwe Flaaksplein.

It bliuwt brûzjen in Ie!
In moaie simmer foar elkenien tawinske

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



Nieuwe Feestcommissie
Het kan jullie niet zijn ontgaan, Dorp Ee hee� sinds kort een nieuwe
Feestcommissie!Bestaande uit zes enthousiaste leden die zich verbonden voelen
met Ee en omstreken.
Na een geweldige presta�e van de ‘oude’feestcommissie’: Melle-Pieter, Anneke,
Sietse, Klaske en Egbert, nemen wij het stokje over.

En zo zaten we (als feestcommissie zijnde) ineens met elkaar ‘om de 4,5 meter lan-
ge tafel’. Best spannend. Drie•dames en drie mannen die de handen ineen gaan
slaan om te proberen de feestvreugde en natuurlijk de verbondenheid van ons
Dorp Ee te verhogen, te versterken en aan te vullen.

Het is een erg gemêleerde groep. Zowel geboren en getogen ‘Jisters’, als import,
maar inmiddels ingeburgerd. Allen nooit bij elkaar in een commissie o.i.d. gezeten.
Wellicht voor velen overbodig maar misschien wel handig voor de nieuwkomers…
wie zi�en er eigenlijk in de feestcommissie? Hier volgt•een voorstelrondje;
Sven de Jong:
‘Benjamin’ van de groep en geboren Jister. Sven is 25 jaar oud en is momenteel uit-
gerust zonder vriendin….Hij is werkzaam als Timmerman. In het weekend is Sven
veelal zichtbaar op het voetbalveld en is groot supporter van Ajax, waar hij dan ook
regelma�g te vinden is bij een wedstrijd in de Arena. Sven houdt van gezelligheid
en lust daarbij ook graag een biertje.
Milou Gerdez:
‘Ald Grinslander’ van de groep en dus geboren en getogen in het Groningse Kloos-
terburen. Nu bijna 11 jaar woonach�g in Ee en sinds een jaar op de Tibsterwei. Mi-
lou is 31 jaar oud en is verliefd met Chris. Ze werkt als
beademings-verpleegkundige in Zuidhorn waar ze met regelmaat op de motor naar
toe gaat. Dit is ook haar grote hobby, evenals gezelligheid met vrienden.
Sippy Hiemstra:
‘Lachebekje’ van de groep, opgegroeid in Hantum en nu woonach�g in Ternaard.
Samen met vriend Pieter Wouda hopen ze snel weer een huisje te kopen in het pit-
toreske Ee. Sippy is 32 jaar oud en werkt met veel plezier in het basisonderwijs
groep 5/6 te Burum, waar ze de kinderen met haar posi�eve energie deugdelijk de
maatschappij in stuurt. Sippy haar grootste hobby is kor�al. Ook kaatsen, shoppen
en leuke dingen doen valt in de smaak.

Vervolg op pagina 7 5



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



Nieuwe feestcommissie
Ti�a Venema- Rollingswier:
‘Moeder overste’ van de groep en geboren in Oudwoude. Na een aantal verhuizin-
gen van
Oudwoude naar Kollumerpomp naar Kollum, woont Ti�a nu met genoegen, al 26,5
jaar, op de Achterwei in Ee. Samen met haar man Jan (al bijna 26 jaar) proberen ze
hun drie kinderen Pieter, Gerda en Yke op het rechte pad te krijgen…. Allen zijn-
vaak te vinden bij de schapen op Tibben. Ook Ti�a is niet vies van vieze handjes.
Pier Reitsma:
‘Sportman’ van de groep en net zo als Sven een geboren Jister. Pier is 50 jaar en
woont met Alberdine op de Skeperij in Ee. Pier is in het bezit van 5 kinderen: Atje,
Anna, Jelle, Johannes Pieter en Pier Jan. Sporten doet hij graag, denkend aan voet-
bal, fietsen etc. Deze hobby komt erg goed van pas, aangezien Pier bij Hellema in
Hallum werkzaam is. Tevens, houdt Pier ook wel erg van een feestje, evenals de
rest van de groep.
Hans Kroodsma:
‘Us Stamhouder en fliere fluiter’ van de groep. Hans is met zijn 52 jaar de oudste en
dus de verstandigste van de groep….. Samen met Germien hebben ze vijf kinderen
genaamd: Douwe, Grietje, Geert, Baukje en Harm. Hans runt samen met zijn zoons
de veeboerderij op de Fjellingen. Hans hee� één grote hobby…. Gezelligheid en het
liefst 7 dagen in de week. Ook hee� Hans meerdere uitblink punten bv: Volleybal-
len, dansvoorstelling geven op het Zwanenmeer en mensen weten te enthousias-
meren voor de FEESTCOMMISSIE!!!

Inmiddels, een aantal vergaderingen verder, willen wij op 4, 5, 6 en 7 juli 2019 een
super feest neer gaan ze�en voor jong en oud. Dit jaar op zaterdag 1 september
gaan we een spellen en waterspektakel dag organiseren voor jong en oud. Als af-
sluiter van deze dag is er ’s avonds live muziek in de tent. Nadere informa�e over
deze data volgt.

Omdat wij als geheel nieuwe feestcommissie net zijn gestart, staan we open voor
leuke ideeën, feestjes, theater…….etc. Laat het ons dan weten.
We gaan er met z’n allen een mooi feest van maken!!!!
Met vriendelijke groet,
Feestcommissie Ee.
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Mechanisa�ebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG EE

t. 0519-518261
f. 0519-518211

www.mechannoord.nl



Op 27 december 2017 bestond Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' te Ee 100 jaar.
Dit hebben we gevierd op zaterdag 3 februari jl. Deze avond was voor leden, vrij-
willigers en personeel van de uitvaartvereniging. Om 20.00 uur was de ontvangst
in de 'Tsjerke op é Terp', het prach�ge kerkje daterend uit omstreeks 1250.

De opening werd verzorgd door voorzi�er Atze Holwerda, hij vertelde over het
ontstaan van de vereniging, de aanleg van de begraafplaats en de verschillen tus-
sen toen en nu. Zo bepaalde de bode vroeger bijna alles! Wat een verschil met nu!

Jan van der Meer was onze gastspreker en sprak over de viering van het leven. Hoe
belangrijk het is om naast s�l te staan bij afscheid, ook s�l te staan bij het leven.
Om te genieten van alle mooie momenten. Zelf zorgde Jan ook voor mooie mo-
menten op deze avond, door enkele prach�ge gedichten voor te dragen uit zijn ge-
dichtenbundel 'Foar Dei...voor jou'.

Groot compliment voor dirigent Andries de Haan en CMV Lauwers Fanfare. Door
middel van hun muziek werd er gevierd, het bestaan van de vereniging maar voor-
al ook het leven. Indrukwekkend, meeslepend en vooral vol emo�e en passie!

Na afloop was er voor de aanwezigen nog de gelegenheid om in het dorpshuis De
Jister nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
We kunnen terugkijken op een enerverende avond!
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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 hee� 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 geperst 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 ge-
luids-arme ventilator direct voor warmte in de kamer. Met zijn ingebouwde programmeerbare ther-
mostaat 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 hee� u de sfeer
van vroeger in een modern

en energiezuinig jasje!



Verslag ledenvergadering uitvaartvereniging’ de Laatste Eer’ te EE.

Ee- vrijdag 16 februari 2018 is er in dorpshuis de Jister weer de jaarlijkse leden-
vergadering van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ van Ee gehouden. Om 20.00
uur heet de voorzi�er Atze Holwerda alle aanwezigen van harte welkom. De na-
men van de overledenen worden genoemd en daarna een moment s�lte ter na-
gedachtenis. Secretaris Janita Postma leest de notulen en het jaarverslag voor. Er
waren geen op- of aanmerkingen en dus werden de verslagen goedgekeurd.
Hierna krijgt penningmeester Helmer Hansma de gelegenheid om het financiële
verslag met de vergadering door te nemen. Na enige toelich�ng en uitleg wordt
ook dit financieel verslag akkoord bevonden. Jolanda van der Hoek en Burt Syts-
ma hadden dit jaar de boeken gecontroleerd en verklaarden dat de financiën op
zeer correcte wijze werden bijgehouden met complimenten voor de penning-
meester. Aansluitend op het financiële verslag komen het vaststellen van contri-
bu�e, tarieven, vergoedingen en uitkering bij overlijden aan de orde. De
vergoeding voor de bode gaat met €50,- omhoog en de grafdelvers krijgen een
verhoging van €70,-. Anneke Braaksma was reglementair a�redend maar hee� te
kennen gegeven nog een periode beschikbaar te stellen. Dan wordt er afscheid
genomen van Jan Venema als grafdelver en Dries Douma als drager (hij blij� wel
aan als vrijwilliger op de begraafplaats). Beide heren wordt een bos bloemen en
een cadeaubon aangeboden. Ook waren er jubilarissen: Burt Sytsma en Frans
Vlasma stonden beide 12.5 jaar als drager in ons systeem. Ook deze heren
kregen een bos bloemen en een bon aangeboden.
Toen kwam het punt Urnen aan de orde. Bij de uitnodiging voor de jaarvergade-
ring zat een dynamisch document d.w.z. in dit document zijn regels opgesteld die
beschrijven hoe we omgaan met het plaatsen van urnen. Na enkele vragen te
hebben beantwoord, kon dit document worden vastgesteld. Tot slot worden alle
aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog wel even worden
nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.
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Hogedĳken 6 - 9101 WV Dokkum - (0519) 29 34 58 - info@loonstra.nl - www.loonstra.nl



Ringrijden Tibma 2018

Al voor de 25e keer wordt de jaarlijkse ringrijderij op Tibma georganiseerd. In
1993 hee� de eerste keer plaatsgevonden.•Met jaarlijks minimaal 25 deelnemers
is het elk jaar weer een geslaagde ringrijderij.•De ringrijderij zal starten op 21 juli
om 19:00 uur, waarna vervolgens de prijsuitreiking gehouden wordt in de loods
van de fam. Hansma onder het genot van een hapje en drankje met na afloop live
muziek.

We hopen op een ruime opkomst, iedereen is van harte welkom! Ook als u alleen
voor de muziek en drankjes komt, bent u van harte welkom!

Organisa�e ringrijderij Tibma





It Braakhok

'Nea ferji�e hoe't it froeger gie' (door Klasina vd Werff)
Ruim honderd mensen waren vrijdag aanwezig �jdens de heropening van vlas-
museum It Braakhok in Ee. Jong en oud ‘schoten’ met propjes van vlas het muse-
um open terwijl troubadour Onno Loonstra een speciaal geschreven lied over It
Braakhok ten gehore bracht.

‘Winter�id en ús heit giet nei It Braakhok. Alle dagen, lange dagen en hy komt s�k-
ken wer thús. Krekt as’t flaaks, hy is rûpele en brutsen. Wy moa�e nea ferji�e
hoe’t it froeger gie’. Loonstra verwoordde prach�g waar het deze dag eigenlijk om
draaide. Precies veer�g jaar geleden namen de oprichters van S�ch�ng It Braakhok
in Ee het ini�a�ef om van het Braakhok een vlasmuseum te maken. Nu stonden de
nazaten op dezelfde plek om het vernieuwde museum te openen.

Voortaan kunnen belangstellenden op eigen gelegenheid het museum bezoeken.
De deuren staan 365 dagen per jaar open. ,,Met één druk op de knop heet Jaap
Broersma, de bekendste inwoner van Ee, museumbezoekers van harte welkom. Hij
is vereeuwigd in het museum’’, aldus voorzi�er Jelmer Kok van de Dorps Ontwik-
kelings Maatschappij (DOM) die vlak voor de opening alle medewerkers en subsi-
dieverstrekkers bedankte.
Nadat de ‘proppesji�ers’ door het papier waren gerend was het vlasmuseum offi-
cieel geopend en kon het publiek meteen een kijkje nemen. Daarmee stond het
braakhok meteen vol. De reac�es waren lovend. De verhalen over de bewerking

van vlas, het zware werk
van de arbeiders en de
magische vlasbloem ko-
men goed tot hun recht
tussen alle oude gereed-
schappen achter de vitri-
nes. In mei zal ook de
buitenkant van het muse-
um en het ‘flaaksplein’
nog worden aangepakt.
Dus voor toeristen in
Noordoost-Friesland mag
een bezoek aan Ee voort-
aan niet meer ontbreken.





De proppesjitter
Ferhalen fertelle.
Op 25 jannewaris waard op in pro�e plakken yn Fryslân ferhalen ferteld. Sa ek yn it
flaaksmuseum It Braakhok. Dêr fertelde Jaap Broersma it ferhaal: ̈ De proppesji�er
̈.
Dit allegear yn it kader fan LF 2018, it jier weryn Ljouwert kulturele haadstêd fan
Europa is. Om 7 oere wie it al best drok yn it Braakhok. Jaap Broersma fierde ek op
disse dei syn jierdei. Hy waard 93 jier en ter eare dêrfan wie der ko�e mei gebak.
Sikke Tuma iepene de jûne en sei dat Jaap holpen wurde soe troch twa jonges Ivan
en Rienk. Nei it sjongen fan it Lang zal hij leven fertelde Jaap it ferhaal: De prop-
pesji�er.

It ferhaal begjint mei in pro�e kabaal en de pakesizzer is mei syn I-pad oan e gong.
Pake no bin ik al wer ôf. Wat dochst do der dan? Ik doch in spultsje op myn I-pad.
Aaipet, aaipet? Der kinne ommers net iens aaien yn. Dit giet my boppe de pet. Wat
die pake froeger dan? No dat sil ik dy fertelle: Wy seagen in s�k fan in flierebeam
ôf, hellen de sachte kearn derút en krigen twa sinten fan ús mem en dan gongen
wy nei de smid om in eintsje izer. Dêr kaam in hanfet oan en sa hiene wy in stam-
per. De smid makke noch in puntsje op it izer en dat kaam yn it hanfet. Dernei gon-
gen wy nei it braakhok. Dêr wiene yn e winter altyd wol mannen oan it wurk en dan
fregen wy om jirre.

Jirre is ôffal fan it flaaks. Dêr makken wy in propke fan en diene dat yn e mûle om it
wiet te meitsjen. Dernei stampten wy dat yn e stok en dan knalde it der oan e oare
kant wer út. At it in bytsje woe skeaten wy oer de pleats hinne. Lytse Jaap jout in
demonstraasje. Is dat �oerwurk? Freget de pakesizzer. Nee jonge dat is in prop-
pesji�er en dat wie froeger ús buortersguod. Pake, pake ik haw mei de proppesjit-
ter buorte! Woe dat wat jonge? Nee net sa goed. Moast mar in kear by my komme,
dan sil ik it dy leare. Net te lang wachtsje, mar komme!

Noch in ferhaal: Dit wie 88 jier ferlyn.
Ik gong noch net nei skoalle. Yn de Herformde skoalle wie ien fan e bern stout
west. Master hie him yn it tur�ok set. Doet er in bytsje oan it ljocht of donker went
wie seach er in bile stean. Mei dy bile slacht er de doar oan stront en naait út nei
de mûne ta. Doet master him ophelje soe wie it vogeltje gevlogen. Master en de
hoofdmaster nei it hûs fan dy jonge want der moast al even praat wurde, want de
doar moast al betelle wurde. De jonge sjocht de fytsen stean en hellet in foarham-
mer út it hok en slacht de fytsen ek noch oan groat. (Vervolg pag. 21)



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en par�jen



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)

A�e Wolters: 0610638080 (Agendabeheer)

Algemeen bestuur:

Wieger Sikkema: 0627308338

Jitske Wouda: 0627353232

Van het dorpshuis
S�ch�ng dorpshuis de Jister
Ons dorpshuis is een s�ch�ng met een algemeen - en dagelijks bestuur. Het dage-
lijks 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
houdt in opdracht van de leden/gebruikers 1 keer per jaar een algemene ledenver-
gadering 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 hou-
den .

De Jister is van en voor ons allemaal!
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Proppesjitter (vervolg)
Heit hat dernei in bêste rekken krigen
Noch in lyts ferhaaltsje: Jaap siet yn de heechste klas fan skoalle by de hoofd-
meester. De meester yn it middelste lokaal wie siik. Master hie in nije lessenaar
en stoel en in soart lineaal mei kleuren krigen. Doet master even yn it middelste
lokaal wie pakte Jaap de stok en dirigearde under it sjongen fan it Lang zal hij le-
ven.. Dermei sloech er op de lessenaar en dêr kamen fegen op te stean.
Doet master weromkaam en frege wa dat dien hie sei der net ien wat. Ek Jaap
net. Master naam maatregels en der mochten twa rijen nei hûs. De middelste rij
waard fertocht en moast si�en
bliuwe. Jaap ûntsprong de dûns mar tocht; Dit kin ek net en sei siz ien fan de oa-
ren: Siz mar tsjin master dat ik it dien haw. De oaren mochten nei bûten en Jaap
krige en slach om e earen dat it him sûze. Dernei moast er strafrigels skriuwe. Hy
hat 499 kear wat opskriuwe moaten want master hie de earste rigel al op papier
set. Op in fraach wat Jaap doe opskriuwe moast sei Jaap:
Je slaat toch ook niet bij je moeder op de kast!

De hiel jûne wie it in kommen en gean fan minsken. Tige slagge.



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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Jelka en Jasmijn fietsen weg door Ee open

Als echte sterren fietsten ze het pleintje bij dorpshuis de Jister op. Jelka en Jasmijn,
twee buurmeisjes uit het dorp Ee, openden 20 april samen met gedeputeerde
Sietske Poepjes de vernieuwde N358 door Ee. De provincie Fryslân maakte samen
met de gemeente Dongeradeel de weg veiliger door onder andere de kruispunten
aan te passen. Na 20 april is de weg officieel geopend.

Een weg die past bij het oude en historische karakter van het dorp: dat was het
doel. Gedeputeerde Poepjes: “Ie is in prach�ch doarp, mar dat wie oan’e dyk net te
sjen. It ferkear ried der fluch trochhinne. Dat fertsjinne it doarp net, mar it wie ek
nochris gefaarlik.”

De provincie maakte de weg daarom mooier én veiliger. De maximumsnelheid ging
omlaag, van 50 naar 30 kilometer per uur. Aan beide kanten van de weg kwam as-
falt in een andere kleur. Daardoor lijkt de weg smaller en gaat het verkeer langza-
mer rijden. Ook de
kruispunten kregen rood asfalt. Ze vallen meer op en het zicht werd verbeterd.
Daarnaasthee� verkeer van rechts er voortaan voorrang.

Tijdens de werkzaamheden speelden Jelka en Jasmijn een grote rol. De twee buur-
meisjes maakten meerdere filmpjes waarin ze bijvoorbeeld hun eigen bouwbord
onthulden. Ook hielpen ze de asfaltploeg asfalteren en kregen ze hun eigen ‘walk
of fame’. 20 april fietsten ze samen met gedeputeerde Sietske Poepjes voor het
eerst over de vernieuwde weg. Ook de bewoners van het dorp werden in het zon-
netje gezet. Op het pleintje bij het dorpshuis was er feest en stond een minikermis.
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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



Vogelwacht
Vogelwacht Engwierum e.o. op zoek naar nieuwe leden en donateurs.

Friesland kent een groot aantal bijzondere en hechte verenigingen. De vogelwacht en
haar overkoepelende organisa�e BFVW (bond van Friese Vogelbeschermingswachten)
is daar ook een van. De inten�e om iets van een provinciaal orgaan op te richten wat
betre� het beschermen en in kaart brengen van de voornamelijk broedende weidevo-
gels stamt uit 1941-1942. De oprichters van het eerste uur zagen hoe gedurende de
oorlog ook de natuur en dus ook de weidevogels het zwaar te verduren kregen. In 1946
werd de BFVW officieel opgericht en werd er een begin gemaakt aan de bescherming
van voornamelijk weidevogels.
In de jaren 50 en 60 was het nog een goed gebruik om gedurende het voorjaar het veld
in te gaan om allerhande eieren te zoeken en te rapen. Friesland exporteerde enorme
hoeveelheden kievitseieren naar het Verenigd Koninkrijk.
De BFVW was een de eerste ini�a�efnemers om regels te stellen aan het rapen van de-
zeverschillende eieren. Echter was de handhaving van deze regels uiterst las�g. Later
werd door de overheid strenger toezicht gehouden op naleving van deze regels.In Frys-
lân kende men tot enkele jaren geleden en fantas�sch model namelijk eerst geregu-
leerd aaisykjen welke later geruisloos overging in de nazorg. Dit duurde totdat enkele
discutabele natuurverenigingen de gang naar de rechter hanteerden om een van de
laatste en zuiverste tradi�es de nek om te draaien. Het argument dat de teloorgang
van de weidevogels door de aaisykers kwam was voor hen het grote argument. Het
hoor en wederhoor is in deze kwes�e nog nooit toegepast maar dat terzijde. De verste-
delijking, intensivering van de agrarische werkzaamheden en het grondwaterpeil zijn
volgensdeskundigen de ware aard van de teruggang van de weidevogels.
Vandaag de dag kent de vogelwacht Engwierum e.o. ongeveer 90 leden en donateurs.
22 leden houden zich daadwerkelijk bezig met het zoeken en beschermen van de leg-
sels van allerhande weidevogels. Dat hulp aan deze kwetsbare vogels nodig is lijkt haast
overbodig om te benoemen. Echter hee� de vogelwacht en in het bijzonder de over-
koepelende BFVW de publieke opinie tegen zich gekregen. En lijkt het soms dat het ons
alleen te doen is om de oeroude tradi�e van het aaisykjen in stand te houden. Deze
beeldvorming is geheel onjuist en doet absoluut geen recht aan het vele werk van de
neisoarchers doen. Voor slechts € 5,= per jaar bent u donateur of lid van onze vereni-
ging. Mocht u na dit verhaal enthousiast zijn geworden of vragen hebben dan kunt u
zich wenden tot een van de bestuursleden.

Jaap Zijlstra: 06 – 42 82 098 88
Piet Veendorp: 06 – 10 67 81 32
Eelke Idsardi: 06 – 55 966 598
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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
● mul�tankcard
● mkb brandstof tankpas
● travelcard
● mastercard
● visa

Voor bedrijven is er een bedrijfs tankpas waarmee u een duidelijke factuur ontvangt,
zodat u een goed overzicht hee� van de vertankingen van uw bedrijfswagens. Meer in-
forma�e bel of mail ons;

HALMA AGRO BV
De Draai 7
9076 PD St. Annaparochie
www.halmaolie.nl
info@halmaolie.nl
tel. 0518-409777



Doarpsnijs
Van de Jister
Buurtkoersbaltoernooi
Het jaarlijkse buurtkoersbaltoernooi is weer achter de rug. Er werd weer enthousiast
meegedaan door de buurten en vrijdag 9 februari was de finale.

3e prijs: Dr. Ruinenstrji�e met 22punten

2e prijs: de Skeperij met 26 punten

1e prijs: de Bernhardstrji�e met 31 punten
Alle winnaars werden beloond met een medaille en de winnaars met de welbekende
wisselbeker!
Graag willen we de heren van de koersbal bedanken voor hun medewerking.
Kennisquiz 17 maart
Er waren 6 groepen die met elkaar de strijd aan gingen om de slimste te zijn. Het was
een gezellige drukte.

De 1e prijs: "oeral tus" 72 punten

De 2e prijs: was er een gelijke stand tussen de" joe joe's "en de "vrienden van oostergo"
met 67 punten! Na een harde strijd tussen de groepen wonnen de "joe joe's" met het
snelst beantwoorden van de vragen!
De poedelprijs ging dit jaar naar de "hurdfytsers".
Al met al een gezellige en enthousiaste avond!
De ac�viteitencommissie

Fodkoer
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari hee� de Fodkoer het stuk: ‘Yn e prizen’ ge-
speeld. Na 4 maanden repeteren en veel te hebben gelachen waren het 2 geslaag-
de uitvoeringen.





Koningsdag 2018
Op de toren wappert de vlag en ook in het dorp is het feestelijk met veel vlagver-
toon. Vlasmuseum It Braakhok wordt om 10 uur opnieuw geopend.
Na de opening gaan de bezoekers met de drumband voorop naar dorpshuis de Jis-
ter. Daar speelt het koningsdagprogramma zich voor een groot deel af.
De kinderen kunnen een mooie kleurplaat inkleuren en inleveren en ook nog een
prijsje grabbelen.
De kleurplaat laat een stukje vlasverwerking zien. De mooiste kleurplaten komen in
het vernieuwde Braakhok te hangen.
Het is gezellig druk in het dorpshuis. Er is koffie met oranjekoek. Melle Pieter Prins
opent het kaatsjaar van kaatsvereniging De Trochse�ers. Hij schetst in het kort het
programma van komend jaar. Tradi�e is dat de eerste wedstrijd van het kaatsen op
koningsdag verkaatst wordt, maar de animo loopt de laatste jaren zo achteruit dat
dit jaar besloten is om het muurkaatsen eens te proberen. De drumband opent ver-
volgens deze dag met het spelen van het Wilhelmus. Er wordt voorzich�g meege-
zongen. Daarna begint het muurkaatsen Het muurkaatsen wordt gespeeld met
twee kaatsers die in een perkje de bal tegen de muur kaatsen. Het is vrij intensief
en vraagt een goede condi�e. Het is heel leuk om naar te kijken omdat er veel ac�e
in dit spel zit. In de A-klasse worden de prijzen gewonnen door Pier Reitsma en Jel-
le de Boer en in de B-klasse zijn Lieuwe Jan Huisman en Froukje Wolters de win-
naars. Ook is er weer de jaarlijkse autopuzzeltocht uitgezet. De opkomst is
voortreffelijk. Maar liefst 42 auto’s en 135 personen doen mee aan deze tocht door
Oost-Groningen. Dankzij het prach�ge weer is de tocht prima te rijden. Hier en
daar een beetje chao�sch doordat voor en na de koffie een stukje route twee keer
gereden moet worden. Het koffiemoment bij Verhildersum werd verzorgd door
Jeannet en Marja. De afgelegde kilometers liggen heel dicht bij elkaar en er worden
veel goede antwoorden gegeven.
De laatste opdracht is in het vlasmuseum. De zes le�ers daar vormen samen met
drie le�ers in het dorpshuis een woord.
De prijzen bestonden uit vleesprijzen van Menno Hoekstra.
Er is een poedelprijs voor de auto met autopech. Uithuilen met �ssues.
Het routeboekje was kosteloos gedrukt door drukkerij Douma.

8e prijs Thijs Wolters. 7e prijs Martha Dijkstra. 6e prijs Jan Sipma. 5e prijs Mark Boer.

4e prijs Alie Mossel. 3e prijs Jaap Zijlstra. 2e prijs Chris Hansma. 1 e prijs Julius de
Jong. De jeugd vermaakt zich prima op het springkussen. Het is nog lang gezellig in
het dorpshuis en Ee kan terugkijken op een geslaagde koningsdag 2018.
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Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informa�e op de website:
www.prak�jkopademkomen.nl of mail:
info@prak�jkopademkomen.nl of bel gerust:
Jan�ne Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

--------------------------------------------------------------------------------------

Puzzelrit winnaars 2018 Koningsdag

–
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél poli�e.

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
De dokterspost is geves�gd in het pand van de huisartsenprak�jk bij het ziekenhuis,
Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

AED
Aan de kan�ne van V.V. Oostergo te vinden op
Sportpark "De Streng" S�enfeksterwei 11, 9131 KK Ee

Op www.hartslag.nl kunnen par�culieren, die de AED kunnen bedienen, zich
aanmelden.

Huisarts
Huisarts H.J. Glastra van Loon MFA Anjum

Prak�jk tel nr. 0519 321286
Prak�jk fax nr. 0519 518452
Receptenlijn 0519 518222
Spoed nr. 0519 518224

De prak�jk 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 al�jd bellen: 0519 518224
Tijdens zon- en feestdagen, en na prak�jkuren 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 S�enfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

Algemene informatie




