
It Iester Nijs
 Juli 2019 25e  jaargang , no. 93

Mei ûnder oare:

De Stienmud

Keningsdei 2019

Iepen dei



Redactie
Ytzen Westra, Burt Sijtsma,

Wim Veninga, Gerda Venema

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in november 2019.
Kopij kunt u vóór 15 okt 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.

Colofon



Beste dorpsgenoten,

Voor de jaarvergadering was het aan onze aandacht ontsnapt, maar hier aller-
eerst onze welgemeende felicitaties voor de prestaties in 2018 van Klaas en Ja-
cob de Jong en hun bijzondere duiven. Het is ze gelukt, ’Generaal Kampioen van
de afdeling Friesland 96’. Samen wonnen Klaas en Jacob de competitie over alle
vluchten in de afdeling Friesland 96 en dat over één van de langste afstanden in
het vlieggebied.
Het kan niet op, nog meer felicitaties….. Ale Hansma werd benoemd als lid in de
orde van Oranje Nassau!! Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor al zijn vrij-
willigerswerk en daarmee voor zijn grote inzet voor onze gemeenschap. Ale van
harte gefeliciteerd.

Ondertussen is op Koningsdag het Flaaksplein officieel geopend door wethouder
Pietsje de Graaf. Een mooie stap om Ee als Flaaksdorp  nog meer bekendheid te
geven. Ook dit jaar doet het Flaaksmuseum weer mee aan de Blue Line, waarbij
aandacht wordt gegeven aan het hele proces van de verbouw van vlas tot en met
de producten die het oplevert.

En dan….. het dorpsfeest van Ee! Het lijkt wel of iedereen er mee bezig is ge-
weest, wat een drukte! De feestcommissie voorop en de buurtverenigingen, alle-
maal in touw om er een mooi en gezellig feest van de maken. Een geslaagd feest
met voor ieder wat wils. Chapeau voor de feestcommissie! Een feest waarbij de
voor Pret vèèèèl langer duurde dan het dorpsfeest…….en waar de hele zomer
nog over na gePraat kan worden!
We wensen alle dorpsgenoten een mooie zomer!

Het bestuur van dorpsbelang

P.S. Ee is op allerhande gebied een actief dorp en er worden regelmatig bijzonde-
re prestaties geleverd door de inwoners die onze waardering verdienen. Friese of
Nederlandse kampioenen We zouden het fijn vinden als jullie, als dorpsgemeen-
schap, ons helpen daarbij niemand te vergeten. Laat het ons weten als je hier-
over iets hoort of leest.

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
Dorpsfeest Ee 2019

Het dorpsfeest van 2 t/m 7 jongstleden is weer voorbij. Wij als organisatie denken
dat het als geheel als erg geslaagd kan worden beschouwd. Als eerste kunnen we
stellen dat het weer eigenlijk niet beter kon, droog, niet te warm en een bui op be-
stelling. Ten tweede de locatie, beschikbaar gesteld door de fam. J. Grijpstra. Hier
was voldoende ruimte om de tent, de zweef, schiettent, draaimolen, oliebollen-
kraam en de snackwagen, ruim op te stellen. Ook de spellen konden ruim
opgezet worden om te spelen. Ten derde de enthousiaste inwoners in – en – om
Ee. Van optocht, buurtversiering, bonte jûn, 60+ quiz, kinderspelen, zeskamp, kúp-
kestekke en feestavonden t/m de kerkdienst. Aan alles werd massaal en enthousi-
ast meegedaan. Ook de vele vrijwilligers niet te vergeten, zij hebben ook enorm
hun best gedaan, hier kunnen we niet zonder, bedankt.

Met zoveel enthousiaste mensen is het ook voor de feestcommissie dankbaar werk
om het dorpsfeest te organiseren. Dus Ee….BEDANKT en tot ziens.



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



Dodenherdenking Ee
Hand in hand tijdens dodenherdenking Ee

De opkomst was zaterdagavond groot tijdens de dodenherdenking bij de kerk op
de terp in Ee. Ruim honderd dorpsbewoners herdachten samen de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog. Zo werd ook de in het dorp geliefde huisarts Jarl Ruinen
herdacht. Hij hielp tijdens de oorlog veel Joodse mensen aan een onderduikadres.
Wegens zijn verzetsactiviteiten werd hij opgepakt en op 22 januari 1945 in Dokkum
geëxecuteerd.
Bijzonder was dat de familie Ruinen aanwezig was tijdens de herdenking in Ee. Ook
de kinderen uit het dorp werden weer bij de herdenking betrokken. Zij hadden op
school handen gemaakt die zij in de krans mochten ‘prikken’. Vervolgens mochten
de tientallen kinderen hand in hand om het grafmonument van dokter Ruinen
staan. Daarmee werd duidelijk een boodschap aan de aanwezigen doorgegeven:
,,We horen er allemaal bij, niemand valt buiten de boot.’’

Tekst en foto Klasina van der Werf



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Ee- vrijdag 1 maart 2019 is er in dorpshuis de Jister weer de jaarlijkse
ledenvergadering van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ van Ee gehouden. Om
20.00 uur heette de voorzitter alle aanwezigen van harte welkom. Er werd een
moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledenen.
De notulen van de vorige jaarvergadering waren samen met de uitnodiging naar de
leden gestuurd, hierop waren geen op- en of aanmerkingen. De secretaris las het
jaarverslag voor. Ook hierop geen op- of aanmerkingen en dus werden de
verslagen goedgekeurd.
Hierna kreeg de penningmeester de gelegenheid om het financiële verslag met de
vergadering door te nemen. Na enige toelichting en uitleg werd ook dit financieel
verslag akkoord bevonden. De kascontrolecommissie had dit jaar de boeken
gecontroleerd en verklaarde dat de financiën op zeer correcte wijze werden
bijgehouden met complimenten voor de penningmeester.
Aansluitend op het financiële verslag kwam het vaststellen van contributie,
tarieven, vergoedingen en uitkering bij overlijden aan de orde. De vergoeding voor
de bode gaat met €75,- omhoog en de vergoeding voor het afleggen is met € 12.50
verhoogd.
De penningmeester was reglementair aftredend en omdat hij een cursus gaat
volgen, kon hij het penningmeesterschap niet meer combineren. Het bestuur zal
op zoek gaan naar een waardige vervanger. Toen kwam het punt Reglement
Begraafplaats aan de orde. Door enkele onduidelijkheden, zal hier volgend jaar op
de jaarvergadering verder over gediscussieerd worden.  Tot slot werden alle
aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mocht nog wel even worden
nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.
Contactgegevens uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Ee:
Bestuur:
Atze Holwerda (Voorzitter)    tel: 518557
Helmer Hansma (Penningmeester)   tel: 346219
Janita.Postma- Oosterhuis (Secretaris)   tel: 518717
Tjitske Zijlstra (Ledenadministratie)   tel: 518461
Anneke Braaksma-Walda (Beheer begraafplaats) tel. 518607

Bode:
Mevr. J.v.d. Wagen- Boersma    tel: 0519-321947/06-
29405709
Mevr. J. Dam      tel: 06-12338648

 Laatste Eer



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 was op een avond dat wij met onze kinderen in de huiskamer zaten, toen een
van hen zei: “ Der fljucht in eekhoorn oer de dyk.”Dat leek mij sterk, maar achter-
af bleek dit een steenmarter te zijn.
De steenmarter rukt op en steeds meer mensen krijgen last van dit roofdier, die
steeds vaker in de buurt van woningen gaat vertoeven. De steenmarter onder-
scheidt zich van de boommarter door een witte keelvlek. De steenmarter eet
voornamelijk muizen, ratten, woelmuizen en eekhoorns, maar ook vruchten, bes-
sen, kersen, vogels en eieren. Ook jaagt hij op kippen en ander pluimvee. Daarbij
is een aantal van 5 kippen per nacht niet ongewoon. De steenmarter sleept ze
naar de meest onmogelijke plaatsen. Als ze toegang tot een woning hebben dan
slepen ze de buit mee naar binnen. Dit geeft dan overlast, want lang niet alles
wordt opgepeuzeld, met als gevolg dat de boel gaat stinken en rotten.

De paartijd is in de zomer en de draagtijd duurt slechts 30 dagen, maar door een
verlengde draagtijd van 230-275 dagen worden de jongen pas in de lente gebo-
ren. Meestal bestaat een worp uit drie tot vier jongen. Ze worden blind geboren.
De moeder zoogt ze acht weken en verlaten dan hun nest en gaan met de moe-
der mee op strooptocht. De steenmarter is beschermd en kwam vroeger veel in
het oosten van ons land voor, maar verspreidt zich snel over heel Nederland.

De Stienmud (1)



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



De Stienmud (2)
Onder de motorkap kunnen steenmarters grote schade aanrichten door het knagen
aan isolatiemateriaal en leidingen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Te den-
ken valt aan kapotte remleidingen en in lek in de benzineleiding. Vaak wordt dit
veroorzaakt door jonge steenmarters die het verschil noch niet weten tussen eet-
baar en niet eetbaar. Er is een anti-marterspray in de handel die onder de motor-
kap kan worden gespoten. Ook een toiletblokje helpt soms bij het afschrikken. Ook
zijn er apparaatjes in de handel die een hoog geluid produceren waar de steenmar-
ters een hekel aan hebben.. Maar het zijn slimme dieren die ook dit na een tijdje
door hebben.

Probleemdieren doden of verplaatsen is geen oplossing en is zelfs verboden. Be-
strijding is vaak nutteloos omdat met het doden van de dieren vaak een nieuw ter-
ritorium vrijkomt en snel wordt ingenomen door een andere steenmarter. Er wordt
nu een proef genomen door nachtkijkers bij nesten te plaatsen om te kijken wie de
grootste predatoren zijn. Mocht blijken dat de steenmarter de grootste boosdoe-
ner is dan moeten er maatregelen worden genomen.

Ik vroeg Anne Geert Krol naar zijn mening over de steenmarter omdat hij een ver-
woed eierzoeker en nazorger is. “Sjochst do noch wolris einepyken?” wie it earste
wat hy frege. Alle piken wurde opfretten troch de predatoren. Dat binne foaral de
foks en de stienmarter.
De stienmarter is in moardenaar. Dy deadet omdat er dat moai fynt en troch giet
oant der gjin pyk mear oer is. It binne hiele snoade bisten en omdat se beskerme
binne is it dweilen met de kraan open. Der binne al fierstenste folle en Anne Geert
tinkt dat op elts boerehiem wol in stienmarter omslacht. Ek yn it doarp hat er se
wol sjoen. Mar krij se mar ris te pakken. Der wurdt noch wol ris ien deariden. Tus-
ken Wim Veeninga en Melle Pieter Prins lei lesten ien dea op’e dyk.
Ik bin mei Anne Geert op in jûn  it fjild yn west. Op’e lannen fan MTS Kroodsma fû-
nen wy ferskeidene broedsjes. En sels in nest mei jonge ljippepyken.. Der wiene ek
genoch nêsten wer’t neat mear ynsiet. Leechrôve? Siz it mar. De boeren binne wol
welwillend en bemestte net earder dan at de aaien útbinne. “Ik tink dat de hiele
fûgelweidestân nei de knoppen giet”  “Wy kinne net alles beskermje sa’t de Partij
van de Dieren wol”

Tekst: Ytzen Westra.





Keningsdei(1)
Leve de koning, hoera, hoera, hoera.
Ons dorp Ee was op 27 april weer vol activiteiten en dat allemaal ter ere van de
verjaardag van koning Willem Alexander.
Om 9.30 ging onze drumband ”in slach om,e buorren” en hield stil bij Het
Flaaksplein.  Daar verrichtte wethouder Pytsje De Graaf de opening van dit plein
met het onthullen van een maquette en een toespraak.
Er vloog zelfs een drone over die een mooie overzichtsfoto maakte van de letter E
die in de bestrating zit. Daarna met de drumband mee naar het dorpshuis om de
opening van het kaatsseizoen mee te maken. Het was gezellig druk en onder het
genot van een kopje koffie met wat lekkers werd de koning zelfs noch toegezongen
met het bekende Wilhelmus.
Deze opening was tevens het startsein van de goed geslaagde vrijmarkt.
Het is voor Kaatsvereniging  De Trochtsetters een traditie om het seizoen te openen
op koningsdag, voorheen koninginnedag.
Daar de belangstelling voor de eerste kaatspartij flink terugliep heeft het bestuur
het muurkaatsen in het dorpshuis geïntroduceerd.
Dit blijkt een goede keuze te zijn. Er werd dan ook fanatiek gestreden om de prijzen
en het is altijd warm omdat je niet zit met koude weersomstandigheden.
Terwijl de kaatsers zich het zweet in de naad werkten ging ook de puzzeltocht weer
van start.
Er waren maar liefst 43 auto’s die meereden in twee categorieën, nl basis en
gevorderden.
Op een prachtige koffieplek in Stroobos moest men een cijferslot openen met vier
cijfers die voor de koffie gezocht moesten worden.





Keningsdei (2)
Was dit slot open dan moest met 8 letters een woord gevormd worden. De koffie in
Stroobos werd prima verzorgd door Jeannet en Marja samen met Willianke, Nynke
en Mare.
De deelnemers waren lang onderweg, want het was een pittige puzzeltocht.
Sommigen hadden zoveel koelboxen mee dat ze wel een paar dagen konden
overleven.
Er waren drie deelnemers die de tocht helaas niet hebben volbracht.
De prijsuitreiking vond na afloop plaats met de antwoorden op de beamer.
Foppe Marten de Haan en Klaas Sipma hadden deze supermooie puzzeltocht
uitgezet die volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen.
De prijswinnaars:
Basis:     Gevorderden:

1. Froukje Wolters  1. Sjoerd Zijlstra

2. Jan Alting   2. André Haaksma

3. Loes de Boer                   3. Jolanda Kingma

4. Tjip Borger  4. Gerrit Mossel

5. Klaske de Haan  5. Chris Hansma

6. Maaike Zweering

7. Kos Eisinga

De prijsuitreiking van het muurkaatsen werd verricht door de voorzitter van de kaatsvereniging: Pier
Reitsma
Senioren:    Junioren:

1. Meindert de Jong  1. Lolkje de Jong
2. Louise Krol   2. Willianke Sipma
3. Pier Reitsma   3. Johannes Reitsma

Foto: Jeroen Schrage Videography





De Jister

Contactpersonen Dorpshuis “de Jister”
Dorpshuis@dorp-ee.nl
Tel: 0519-518525

Dagelijks bestuur:
Raymond Hoekstra:  06-29142811 (Voorzitter)
Afke Wolters:   06-10638080 (Secretariaat)
Germien Kroodsma:  06-48809484 (Catering en Penningen)
Martha Bouma:   06-29375258 (Agendabeheer en Vrijwilligers)
Wytze Terpstra:                 06-20213553 (Sleutelbeheer en Schoonmaak)
Marco Kingma:   06-22625838 (bouwcommissie)

Algemeen bestuur:
Wieger Sikkema:   06-27308338
Ytzen Westra:    06-45931005

Activiteitencommissie
In ons dorpshuis worden veel activiteiten georganiseerd door de activiteitencom-
missie.
Mocht u zelf ideeën hebben om iets in het dorpshuis te organiseren neem dan con-
tact op met Els Duurken. Suggesties kunt u mailen naar duurkenels@gmail.com of
bellen naar 0646030442





Nieuws
Alle kinderen moeten kunnen lezen!

Bij dorpshuis ' de Jister' is een KinderzwerfboekStation opgericht! Hier kunnen de
kinderen uit Ee e.o. terecht voor een zwerfboek. Kinderzwerfboek stimuleert le-
zen en probeert zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te richten. Zodat álle
kinderen kunnen lezen.

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met zwerfsticker die zwerven van kind naar kind.
Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in wachtkamers,
winkels, treinen, KinderzwerfboekStations, enzovoorts. Hoe een boek ook zwerft,
nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen jaren
zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kun-
nen er nog véél meer zijn!
Stuur boeken op een spannende tocht
Doe mee met Kinderzwerfboek, omdat álle kinderen moeten kunnen lezen! Duik
in je boekenkast en stuur boeken uit zwerven!

Ie hat der wer in ridder by

It wie foar Ale Hansma in grutte ferrassing dat it de kening behaagde om him as
ridder te beneamen.
Yn de app fan Omrop Fryslân koene wy lêze: Sûnt 1971 is de hear Hansma aktyf
foar tonielferiening “De Fodkoer”. Hy is akteur en dekôrbouwer.
Ek wie Hansma earder aktyf by de Protestantse Gemeente Ie, Eastrum en Jous-
wier. Foarhinne wie dit de Gereformeerde Kerk Ee. Hansma wie ek lid fan it skoal-
lebestjoer as ponghâlder en skoallepleinkommisjelid en destiids wy Hansma jieren
aktyf as frijwilliger by it ringriden Tibma. Tsjinwurdich is der noch frijwilliger fan it
4 maaie kommité en frijwilliger buurtkommisje Midhúzen-Jouswier.
De redaksje fan it Iester Nijs lokwinsket Ale Hansma mei dit bysûndere feit.



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.



23

Minibieb

Vanaf 1 juni 2019 hebben wij op The Sandy Road Ranch een MiniBieb “de
Leeshoek”.
Je kunt er een boek ruilen, kopen of lekker lezen in onze leeshoek, op het terras of
met een stoel bij het weiland terwijl de paarden lopen te grazen.
Onze poezen zoeken graag een plekje op schoot en onze honden liggen graag aan
uw voeten, onder het genot van een kopje koffie of thee. Open elke dag van 10-
19.00 uur. Zegt het voort..

Zo werkt het, u brengt 1 boek en mag er 1 meenemen. Eventueel zijn er boeken te
koop.
www.Minibieb.nl

         Nieuws



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



Dorpsfeest 2019



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



Dorpsfeest Ee 2019





Open dag

In de loop der jaren is ons melkveebedrijf in omvang verdubbeld. Hierdoor raakte
de melkveestal overvol, de mestopslag te klein en de versleten melkput had te wei-
nig capaciteit. Daarom werd besloten om de stal te verlengen om zo voldoende lig-
boxen en mestopslag te krijgen. De stalinrichting is vernieuwd en om de koeien
vaker per dag te melken, zijn er vier melkrobots geplaatst. Het resultaat is een mo-
dern bedrijf met aandacht voor meer dierenwelzijn en arbeidsverlichting. Op 24
augustus a.s. is iedereen van harte welkom om ons vernieuwde bedrijf te bezichti-
gen van 10.00 uur tot 16.00 uur op Fjellingsreed 8 te Engwierum / Ee.

Groeten van familie Kroodsma



       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




