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Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in juni 2019.
Kopij kunt u vóór 31 mei 2019 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
We blijven graag jullie foto’s van ons mooie dorp ontvangen op e-mailadres:
redactie@dorp-ee.nl Voorwaarde minimaal 1 Mb groot.

Foto: Ineke Mulder Kooistra

Colofon



Beste Dorpsgenoten

Winter……. Alleen maar een paar data of wordt het echt winter? Binnen lezen we
de buitentemperatuur af , - 3°C, - 4°C. Op de vliegbasis Leeuwarden is al - 10°C
gemeten.
Buiten ziet het er prachtig uit met rijp op de velden, het eerste ijs op de sloten en
prachtige zonsopkomsten. Wie weet kunnen we straks schaatsen op Ezumakeeg!

Ook is de winter een fijne tijd om plannen te maken voor het voorjaar en de zo-
mer. Het dorpsfeest in juli, met de letter P als thema. Alle creativiteit  van stal
voor het bouwen van versierde wagens en het verzinnen van spetterende acts
voor de Bonte avond. Dat zijn de acties voor de korte termijn.

Voor de lange termijn staat de nieuwe Dorpsvisie in de stijgers. Wat vinden we
als inwoners van Ee en omgeving belangrijk voor de toekomst van het dorp?
Waar zetten we op in ? Behoud van voorzieningen die we koesteren en het aan-
sluiten bij of het ontwikkelen van nieuwe initiatieven t.a.v. bijvoorbeeld duur-
zaamheid en recreatie? Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe visie voor Ee.
We hopen deze op de ledenvergadering, bij het begin van de lente, met jullie te
bespreken.

We wensen iedereen veel inspiratie en creativiteit,

Het bestuur van het 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



     Van de feestcommissie
Spokentocht 3 november 2018
Onder heel goede weersomstandigheden, donker en droog, is de spokentocht gelo-
pen. Dit goede weer was voorspeld door onze plaatselijke weerman E. Luinstra. Een
groot aantal spoken uit Spokanië waren ingevlogen om er een griezelige en span-
nende tocht van te maken.  Men kon in groepjes om de 10 minuten starten vanuit
het dorpshuis. Door middel van verlichte staafjes in en om  het dorp kon de route
worden gevolgd om zo glibberend  en griezelend, weer terug te komen in het
dorpshuis. Vele spokengroepen hadden zeer creatief uitgepakt, wat een ieder zeer
waardeerde. Er waren maar liefst 185 deelnemers en daarom werd het een lange
maar zeer geslaagde avond. Na afloop kon iedereen nagenieten onder het genot
van een hapje en een drankje en de voetjes van de vloer op de muziek van zanger
Auke de Vries. Vanaf deze plaats een groot woord van dank aan onze vele (vrijwilli-
ge) spoken en deelnemers van de tocht. Met elkaar een zeer geslaagd evenement.

Dorpsfeest
Het thema voor het aankomende dorpsfeest is de letter  “P” en zal worden gehou-
den van woensdag 3 juli t/m zondag 7 juli 2019. Aanmelden voor de buurt/straat
versiering en de versierde wagens kan d.m.v. een telefoontje of appje  naar Titia
Venema 0636327440.
Het volledige programma wordt bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van
dorpsbelang wat plaats vind op vrijdag 15 maart.



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



De kerk in dorp Ee
Wanneer boven dit artikel staat ‘de kerk’, terwijl er 2 kerken staan, vraagt dat enige uitleg.
Met het aantal inwoners moet toch 1 kerk voldoende zijn? Daarom als 'opfrisser' hierbij
even een stukje kerkgeschiedenis.

De 2 kerken hebben alles met de kerkgeschiedenis te maken. Lange tijd waren er Gerefor-
meerden en Hervormden. Verdeeldheid in de kerken is er altijd geweest. Dat begon al toen
Bonifatius in 754 na Christus naar ons land kwam. In het naar hem genoemde park staat
een standbeeld van de heilige die zich met een bijbel probeert te beschermen tegen zijn
aanvallers. Waarschijnlijk kregen de Friezen ruzie omdat de missionaris hun heilige eiken liet
omhakken.

De Tsjerke op 'e Terp, ook wel Sint-Gangulfuskerk genoemd, is van ongeveer 1250. De kerk is
tot 1580 in gebruik geweest als Katholieke kerk. Door de vele kerkscheuringen is er in de
kerken veel veranderd. Dat ging ook aan ons dorp Ee niet voorbij. In het jaar 1816 werd de
officiële naam van de kerk Nederlandse Hervormde Kerk. Omdat de regering via koning Wil-
lem 1 het Orde van Reglement instelde, kwam er al direct onenigheid. De kerk werd eigen-
lijk ondergeschikt gemaakt aan de staat, zo redeneerde men en dat strookte niet met de
synode van Dordt van 1618/1619. De beweging van Afscheiding heeft zich dan ook verzet
tegen dit reglement. Koning Willem was op Gods troon gaan zitten, was de reactie van vele
rechtzinnigen.

De Afscheiding begon in 1834 in Ulrum o.l.v. Ds. Hendrik de Cock. Deze predikant en zijn
kerkelijke gemeente tekenden op 14 oktober de Acte van Afscheiding of Wederkeer waarin
ze verklaarden met de Hervormde Kerk te breken. Na deze afscheiding volgde De Doleantie,
waarin de theoloog en politicus Abraham Kuyper een leidende figuur was. De Dolerenden,
waarin veel hervormde predikanten met Kuyper meegingen, stapten ook uit de Hervormde
Kerk. Ze gingen op 17 juni 1892 samen met de Afgescheidenen van 1834 en vormden toen
de Gereformeerde Kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap heeft bestaan tot 2004 toen
de GKN met de NHK en de Luthersen fuseerde tot Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Vanaf dat moment hadden we dus in Ee nog steeds 2 kerken maar wel weer één kerkge-
nootschap.

Wilt u trouwens zelf (weer) eens een kerkdienst meemaken? Kom gerust eens lang, ieder-
een is welkom. Iedere zondag is er om half tien een kerkdienst, afwisselend in de Tsjerke op
'e Terp en de Eben Haëzertsjerke. Daarnaast zijn er nog enkele malen per jaar vesperdien-
sten op de zondagavond in de Nicolaastsjerke te Oostrum of in de Petrustsjerke te Jouswier.

Meer informatie op www.dorp-ee.nl/verenigingen/protestantse-gemeente.
Tekst: Wim Veninga
Bronnen o.a. nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_van_Ee en Schetsen uit de historie van Ee.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Bijzondere prestatie

Wie langs de Skieppereed rijdt ziet tussen de bomen, aan het eind van het dorp, het
clubgebouw van duivenvereniging Steeds Sneller staan. Nu is het er rustig maar vanaf
1 april tot halverwege oktober  is het er ieder weekend een drukte van belang.
Dan worden de duiven ingekorfd en brengt een vrachtwagen de duiven naar een plaats
van bestemming waar de duiven weer worden losgelaten.
Het is de sport en de spanning welke duiven als eerste weer op het hok terugkomen.
De afstanden die de duiven moeten afleggen verschilt per wedstrijd. Soms is de afstand
300 km maar er zijn ook wel vluchten waarbij de duiven 1300 km moeten afleggen.
Hoe de duiven dit voor elkaar krijgen is nog steeds een raadsel, maar bijzonder is het
wel.
In de Tweede Wereldoorlog was het bijna gebeurd met de duivensport. Op bevel van
de bezetter werden er toen 1.200.000 postduiven en 48.000 sierduiven afgemaakt.
Toen gingen sommigen de duiven illegaal houden. Na de oorlog bloeide de sport weer
op.
Over de duivensport had ik een gesprek met Klaas en Jacob de Jong.
Klaas kreeg de liefde voor de duiven van zijn vader Jaap, en Jacob weer van zijn vader
Klaas.

 Generaal van Friesland



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 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 heeft u de sfeer
van vroeger in een modern

en energiezuinig jasje!



Het is een hobby waarin heel veel tijd wordt gestoken.
De duiven moeten iedere dag op en top verzorgd worden. De hokken moeten iedere
dag schoongemaakt worden. Het voeren is heel belangrijk en de gezondheid van de
duiven moet steeds in de gaten worden gehouden. Dan is er het verduisteren van de
hokken, het kweken van jonge duiven, het trainen van de vluchten enz enz.
De mannen vertelden dat acht uur per dag met de duiven bezig zijn geen uitzondering
is. Dan is het nog afwachten of de duiven tot uitzonderlijke prestaties komen.
Bij iedere vlucht krijgen duiven punten . De duiven die het snelst op het hok
terugkomen krijgen de meeste punten. Het is de kunst de duiven in de punten te
krijgen.
Aan het eind van het seizoen wordt gekeken wie de meeste punten bij elkaar heeft
gevlogen.
Klaas en Jacob waren vorig jaar winnaar van de lange vluchten en kregen de prijs:
Eerste Generaal Lang Afdeling Friesland 96. Bij de korte dicipline  werden ze vierde.
Een unieke prestatie, vooral met deze hete zomer met veel wind.
In een bomvolle zaal in Ureterp werd hen de prijs, bestaande uit een beker en
bloemen uitgereikt.
Wij van het Iester Nijs feliciteren beide mannen van harte met deze super prijs.

Tekst: Ytzen Westra.

Generaal van Friesland (2)



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







Bonte avond





Even voorstellen
Wat een verrassing deze uitnodiging om voor It Iester Nijs een verhaaltje overons zelf te
schijven en om deze manier alvast een beetje kennis te maken met jullie.
Iets over je zelf vertellen is best moeilijk. Maar laten we maar beginnen. Ik ben Dirk Jan en
de achternaam is Arnold. Geboren in 1952 in Delft. In Nijmegen ben ik naar de HBS gegaan,
na een jaar zijn mijn ouders met ons naar Soest verhuisd. Dit was in 1966.
Moest een nieuwe school zoeken en het werd het Baarnsch Lyceum. Kwam dus in de tweede
klas. In de paralel klas zat een heel lief meisje..soms fietsten we samen van school naar huis.
We hebben nooit bij elkaar in de klas gezeten en bovendien was zij twee jaar eerder met di-
ploma van school gegaan. Ik was dus niet zo bijzonder goede leerling.. Toen ik eindelijk van
school kwam ben ik
gaan studeren en ja we kregen weer contact. En zijn eigenlijk binnen een jaar verloofd en
getrouwd. Maar ja er was geen studiefinanciering dus studie opgezegd en aan het werk
Het was inmiddels 1973 en dat lieve meisje is mijn huidige vrouw, Edy heet ze en is van
1953. Zoals je leest zijn we inmiddels 45 jaar getrouwd en hebben het voorrecht gekregen
om vier zonen en inmiddels drie kleinkinderen en ook drie lieve schoondochters te krijgen.
Mijn werkzame leven bij diverse banken ligt achter me en Edy werkt nog. Op dit moment bij
het Wetterskip in Leeuwarden.
Eigenlijk waren we ooit van plan om een huisje in de Dordogne in Frankrijk te kopen. Ach ja
zo heeft iedereen zijn dromen. Maar ja het is daar mooi in zomer maar ’s winters is het een
ander verhaal. Bovendien kwamen er drie kleinkinderen dus deze droom bleef een droom..
We waren eigenlijk al van de zeventiger jaren veel op vakantie in Friesland met de boot van
mijn schoonouders en trokken door deze mooie provincie. De keuze voor Friesland was ei-
genlijk niet zo moeilijk te meer daar Edy verleden jaar een baan in Dokkum kreeg. Maar ja
waar dan in deze provincie? Veel huizen bekeken in de afgelopen mooie zomer tot ons oog
viel op de Sytse Klases Steech.. via funda. Nog nooit van Ee gehoord maar zo mooi  een waar
openlucht museum. En dan die wijdheid om je heen en de Wadden nabij en Lauwersmeer.
Wanneer je hier geboren en getogen bent heb je geen idee hoe rijk jullie zijn om hier te mo-
gen wonen. En dan de mensen, tsja ze zeggen dat de Friezen zo stug zijn. De buren in Soest
zeiden wat ga je daar doen je komt er nooit echt tussen.
De werkelijkheid is zo heel anders. Vanaf de eerste dag mensen die langs fietsen riepen wol-
kom in Ie. Buren heten je een warm welkom en buurman Jaap komt af en toe lang met een
praatje. En zelf ben ik hartelijk ontvangen op Koersbal. Bovendien ben je zo in Dokkum of
Kollum en met de trein naar Groningen. Wat helemaal geweldig is zijn de mooie wegen de
“Sintrale As” geweldig.
We verheugen ons al op het voorjaar en de zomer en het dorpsfeest.
Maar eerst gaan we over 2 weken op cursus Fries in Dokkum willen echt de taal leren.

Liefdevolle groet aan allen en graag tot ziens in het mooi Ie

Dirk Jan en Edy.





De Jister

Dagelijks bestuur:

Raymond Hoekstra:  0629142811 (Voorzitter)

Bernhard Hansma:    0613513404 (Penningmeester)

Froukje Wolters:        0612673397 (Sleutelbeheer/schoonmaak)

Martha Bouma:          0629375258(Agendabeheer/vrijwilligers)

Germien Kroodsma:  0648809484(Catering)

Afke Wolters:              0610638080 (Secretaresse)

Algemeen bestuur:

Wieger Sikkema:       0627308338

Ytzen Westra :           0645931005





Nieuws van de Jister
Op het moment van schrijven is net de nieuwe flyer voor de komende maanden
inmiddels alweer bij u op de mat gevallen. Bomvol met leuke activiteiten, voor
een ieder wat wils. Maar ook de afgelopen maanden hebben we met elkaar als
dorp bepaald niet stil gezeten, laten we even terugblikken op de activiteiten geor-
ganiseerd door ‘de Jister’.

“Werom Ie’n de tiid”
Het seizoen van ‘de jister’ begon op vrijdag 12 oktober met een filmavond waarbij
een prachtige verzameling van dorpsfilmpjes werd vertoond door Dirk Zijlstra. Er
werd door de aanwezigen leuke, memorabele en ontroerende momenten terug
gehaald.  Voor herhaling vatbaar!

Herfstknutsel
In de herfstvakantie was het de beurt aan de kinderen van Ee om het dorpshuis
onveilig te maken. De activiteitencommissie had een leuke knutsel voorbereid en
al snel hadden de kids een prachtige voerslinger voor de vogeltjes in elkaar ‘geni-
feld’ en zat de pindakaas tot achter de oren. Ondertussen werd er door de oudere
jeugd druk gewerkt aan een mooie Halloween pompoen in het Jeugdhonk.

17 november Bonte avond
Ja hoor! Ook dit jaar was de bonte avond weer een succes met een grote variatie
aan optredens: peutergym, dwarsfluit, dans, er kwam van alles voorbij. De avond
werd gepresenteerd door Grietje Kroodsma. De prijswinnaars van de avond wa-
ren: Barbie & Ken (Bente Meindertsma en Jelka Boersma) Plien en Bianca (Jelka
Boersma en Jasmijn) De Suskes



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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Intocht Sinterklaas
24 november; het was mooi weer aan de Sinterklaaskade bij "It Stienfek". Dol en-
thousiaste kinderen en ook ouders die vol spanning stonden te wachten en….. ja-
wel hoor! Het Spaanse gezelschap vond de weg naar Ee op de veilige boot van
de KNRM. Klaske Ferwerda verwelkomde de gasten en in een motor met zijspan
werden de Sint en Pieten door de drumband begeleid naar dorpshuis "De Jister" in
Ee waar het jaarlijkse feest kon beginnen.

20 jaar ‘de Jister”
8 december vierden we het 20 jarig bestaan ons dorpshuis. Voorzitter Raymond
Hoekstra verwelkomde een mooi gevuld huis met koffie en gebak. Na zijn wel-
komstwoorden gaf Raymond de microfoon door aan Wieger Sikkema die als be-
stuurder van de beginperiode wat over de historie vertelde. Op initiatief van het
Dorpsbelang werd rond 1990 een onderzoekscommissie opgericht. Deze groep be-
reidde een verbouw van het gereformeerd verenigingsgebouw Het Anker voor.
Door de scheiding van kerk en staat was dit plan niet subsidiabel. Even werd geke-
ken of er met de voetbalclub vv Oostergo samen wat te bedenken viel. Deze plan-
nen strandden ook. Uiteindelijk werd het gymnastiekgebouw omgetoverd tot
dorpshuis met op de eerste etage het jeugdhonk. De bouwkosten bedroegen f
600.000,- . Gemeentelijke en Provinciale subsidies alsmede diverse fondsen, zelf-
werkzaamheid en een lening maakten het plaatje rond. Na loting tussen bouwbe-
drijven Visser, De Graaf en Ferwerda startte bouwbedrijf Visser in mei 1998 met de
(ver)bouw. Op 30 december 1998 opende wethouder Herbert van der Veen het
multifunctionele gebouw met een daverend carbidschot. Tot op heden zijn wij nog
altijd blij met de komst van de Jister en organiseren we vol enthousiasme allerlei
activiteiten voor jong en oud. Mede dankzij jullie als dorpsgenoten kunnen we blij-
ven bestaan.

 Nieuws van De Jister



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



Nieuws van De Jister
In het bargedeelte van dorpshuis de "Jister" in Ee waren er 30 december maar liefst
50 deelnemers die streden om de felbegeerde beker. Organisator M.P. Prins, die
zich goed voorbereid had, opende de avond omstreeks 20.00 uur. Met deze ver-
dubbeling van het aantal deelnemers moesten er nog een paar extra sjoelbakken
ten tonele verschijnen en werd er ruimte gemaakt voor in totaal 7 sjoelbakken.
(Met dank aan de koersbalvereniging van Ee) Na een felle strijd kwamen er 4 win-
naars uit de bus: Na Raymond was de tweede plek voor Aaltje Sipma, de derde en
vierde plek voor Marco Kingma en Thijs Wolters.

’s Middags werden de bakken al even warm gedraaid door de kids van Ee. Met een
opkomst van ruim 30 sjoelers waren er 6 prijzen te verdelen in 2 categorieën. Bij
groep 1-4 bleek Jantine Prins de beste te zijn, gevolgd door Elise Wouda, Jurrian
Vonk en Jelmer Dijkstra. Bij groep 5-8 was het Lolkje de Jong die de hoogste punten
wist te behalen, gevolgd door Nynke Keegstra, Rienk Kingma en Jorrit Wolters.
De organisatie kan terugkijken op een gezellige en geslaagde dag voor jong en oud.
Agenda:

· Freed 22 en sneon 23 februari om 19.45 uur: De Fodkoer spilet “Wat in
skrik”
Kaarten yn’t foar te keap foar 6 euro by Lisa (Stienfeksterwei 3, till. 518336)
en Anneke (Stienfeksterwei 4, till.518607) Kaarten oan’e seal 7 euro

· 8 maart 20:00uur: Ledenvergadering “de Jister” om 20.00uur
· 22 maart 16.00uur: Ouderenmiddag met om 20.00 uur “The Lucky Daltons”

voor het hele dorp
· 5 april 20.00 uur: Kennisquiz
· Bingo op  9 maart en 6 april om

20.00uur



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 in-
formatie bel of mail ons;

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



Winnaars Koersbaltoernooi







       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 MFA Anjum

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




