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Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt voor de kerstdagen 2015.
Kopij kunt u vóór dinsdag 1 december 2015 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
of telefonisch: voorzitter H. Kroodsma  0519-518289 / 06-50547886.

Er komt erg veel kopij binnen, geweldig! Maar daardoor is het soms wel lastig alles te
plaatsen. Daarom het verzoek om de te plaatsen artikelen te beperken tot 1 pagina
(A5 formaat).

De foto op de voorkant is gemaakt door: Burt Sytsma

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

Colofon
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Hallo inwoners van Ee en omstreken,

We konden dit jaar weer genieten van een mooie zomer en zijn nu weer in het herfst
en vergaderseizoen beland.

Ook wij als dorpsbelang zijn weer van start gegaan. Zo zullen er in oktober vele
tulpenbollen geplant worden in ons dorp, dit in het kader van de Tulpenroute. Een
leuke verfraaiing van ons dorp. Op 11 november organiseren we een Sint Maartentocht
met medewerking van de drumband. Ook uw aandacht zeker even waard
De 60+ middag  is op 20 november aanstaande gepland. Vorig jaar moest er een goed
geheugen aan te pas komen om ´Ik hou van Ee´ tot een goed einde te brengen. Het is
nog een verassing wat er dit jaar op het programma staat, maar wij hopen dat u allen
weer aanwezig bent.

Ook dit jaar brengt Sinterklaas  samen met zijn Pieten weer een bezoek aan Ee. Op
28 november meren zij aan bij het Stienfek en worden ze hopelijk door veel kinderen
toegezongen..

Onlangs werd er in Ferwerd een recordpoging Flaaksrûpeljen gedaan. Bedoeling was
om zoveel mogelijk roepelbanken te bemannen en daar was de hulp uit Ee meer dan
welkom. De mannen van het Braakhok hadden een hele ploeg mensen uit Ee
meegenomen en ja dan wordt het wel een succes. Maar zo´n record Flaaksrûpeljen
hoort eigenlijk thuis in het Flaaksdoarp Ie. Dus wie weet in de toekomst..
Verschillende buurten hebben ook hun best gedaan om de landelijke burendag tot een
succes te maken. Beter een goede buur dan een verre vriend! Om dorpen als Ee
gezond en leefbaar te houden is dit spreekwoord uitermate toepasselijk. Dus probeer
met elkaar om elkaar te denken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van dorpsbelang Ee e.o.

Foarwurd

Inzameling oud papier;

31 oktober Thijs Wolters
     Jappie de Jong
28 november Ytsen Westra
    Lieuwe van der Wielen
19 december Johannes Wouda
     Anne Zijlstra

Koersbal;

20 okt, 03 nov, 17 nov, 01 dec en 15 dec
2015

Sjoelen;
 13 okt, 10 nov, en 8 dec. 2015



meubelmakerijemko.nl

Uniastrjitte 34 C
9131 KH in EE

TIMMER- EN KLUSBEDRIJF KINGMA

WWW.TIMMERENKLUSBEDRIJFKINGMA.NL

Neem vrijblijvend contact op voor een offerte.

Koarte Bùn 25
9131 LK  Ee
Tel: 0519-720 623
Mob: 06-2262 5838

Badkamers en Keukens - Inbouwkasten -
Energiebesparing - Nieuwe indelingen -

Kozijnen en deuren - dakramen en
dakkapellen - Tegelwerk - Houten vloeren

Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056
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Simmer yn Ie (meer op pag 21)



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

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak
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De mosk fan Dikkie

De sintrale ferwaarming fan Eabele en Bettie doogde net. Der wie hieltyd wat mei
en ja oplêst hâldt it in kear op en je wolle net yn e kjeld sitte.
Dan mar in nijen!
Wa kinne je dan better komme litte dan de mannen fan Pranger en Rosier.
At it goed moat dan moat je ek fuort de bêsten fan,t bedriuw hawwe : Dikkie Zijlstra
en Jappie Bremer.
Under it motto; "Snel en goed"kamen de mannen op it putsje ôf.
De âlde derut en de nije deryn,
De doar fan it buske bleau iepen stean want ark moat ek brûkt wurde.
No wie der in mosk (Passer domesticus)die hie dy dei noch net al te folle yn in liif
hawn.
Dy tocht : Hee ik sjoch in doar iepen stean. Soe der ek in iepen bôletromke yn stean.
Dat hie mar sa kinnen, mar dat wie net sa.
Op dat moment binne de beide mannen klear en soale it ark yn de arkbak.
De Passer domesticus (huismus) hie even tûker wêze moatten want hy hie de
klompen wol hearre kinnen.
Te let. !! En krijt er my dêr in bako op e kop.
Ferd.... dat dy al sear. Dêrby kaam hy koe gjin kant út.
Gelukkich binne beide mannen bistefreonen pur sang en hawwe de bako even
optilt.
It moskje fladdere fuort, mar frij fan pine yn e holle wie it net.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Voor de tweede bijeenkomst moest circa 2 km worden gefietst naar het Stienfek waar
één van de bedrijven van Ed Huisman is gevestigd. Op het schitterende terras aan de
Dokkumer Ee gaf Ed onder het genot van een hapje en een drankje een toelichting
over zijn horecaonderneming.Al met al een zeer gezellige afsluiting van een geslaagde
avond. Namens het dorpsbelang van Ee bedankte voorzitter Hans Kroodsma de organi-
satoren voor de organisatie.

 Zomerondernemersavond
Op woensdag 1 juli 2015 werd door Wieger Sikkema en Ytsje Hiemstra in samenwer-
king met het bestuur Dorpsbelang Ee e.o. een Zomer ondernemersavond georgani-
seerd. Het idee om een dergelijke avond te organiseren was tijdens de laatste
ondernemersavond bij de nazit bedacht. Het idee hierbij was een “bedrijf op locatie” te
bezichtigen.

De eerste bezichtiging vond plaats bij melkveehouderij mts. Kooistra aan de Humalda-
wei 28. Namens de familie vertelde Gerrit Kooistra over de historie van het familiebe-
drijf. Daarna konden de ondernemers de nieuwe schuur/stal  bekijken. Dat het welzijn
van de koeien hoog in het vaandel staat bij de familie Kooistra bleek onder meer uit de
waterbedden voor de koeien . . Een heldere presentatie van een mooi familiebedrijf.



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!



11

23 oktober: ledenvergadering vv Oostergo
13 november: slotfeest kv de Trochsetters
11 november: sint maarten
20 november: 60+ middag
28 november: Sinterklaasfeest

Oproepjes van www.dorp-ee.nl

Ik ben op zoek naar mensen die mijn moeder hebben opgevangen tijdens de 2de
wereldoorlog. Zij kwam uit Amsterdam tijdens de laatste winter van de oorlog. Haar
naam is Johanna Diederika Boning, roepnaam Jopie. Ik hoop dat er nog wat
informatie beschikbaar is.
Alavast bedankt, groeten John Hermans

Ee is an absolutely beautiful place! I found out through church records my Great
Great Grandfahter Andrew Boersma was born in Ee. I'm wondering if anyone with
the last name of Boersma still lives in Ee. I'm interested in church records from Ee. I
have read there is an old church there but I can not seem to find any information
about the church which is very disappointing.
Amy von Freymann

Ringrijden Tibma weer geslaagde avond
Met 21 aanspanningen en prachtig mooi zomerweer was het weer fijn vertoeven op
buurtschap Tibma onder Ee. Ruim 200 toeschouwers genoten van het jaarlijkse
evenement.

Van de dorpssite



Open atelier op maandag en donderdag

van 13.30 tot 17.00 uur

Dowemattereed 3, 9131 ED Ee

facebook: Selden sá!

 tel:06 – 22022033/o519-518801

Hogedijken 6 - 9101 WV Dokkum - (0519) 29 34 58 - info@loonstra.nl - www.loonstra.nl
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Lekkerbek Panga filet € 3,50 p/s

4 voor € 10,-

Kibbeling € 3,50
met saus € 4,-

Kibbeling groot € 7,-
met saus € 7,50

Diverse plates vanaf € 7,50 incl.
Kabeljauw, pangafilet, patat,
verse salade en sauzen
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Sportweekend in Ee

Tijdens het sportweekend van Ee werd op vrijdag 10 juli het jaarlijks terugkerende
buurtvolleybal toernooi gehouden. 's Middags was het eerst de beurt aan de jeugd.
Mede door de schoolvakantie viel de deelname ietwat tegen. De kinderen die er wel
waren, werden verdeeld over drie teams. Deze teams speelden elk twee keer tegen
elkaar. Dit leverde zeer spannende partijen op met heel veel strijd.
Het team bestaande uit Jasper Woudwijk, Esther Wolters, Lolkje de Jong, Rienk Kingma
en Mathias Miedema bleek aan het eind van de middag het sterkste te zijn. Tot slot was
er voor elke deelnemer nog een prachtig vaantje en kon een ieder terugkijken op een
geslaagde middag.
's Avonds was het de beurt aan de buurten om de arena te betreden. Ook dit jaar was er
weer gekozen voor teams van 4 spelers in plaats van zes. Dit kwam het spel zeker ten
goede en zal waarschijnlijk wel een vervolg krijgen. Er hadden zich maar liefst 16 teams
opgegeven en dit kwam mede door het feit dat de eerste prijs bestond uit maar liefst
€100,- Dit bedrag werd beschikbaar gesteld door 4 bedrijven, te weten Bonnehof,
Counrty&Classic/de Gastenkamer, Wijbenga hoveniers en hoveniersbedrijf Ate Wiersma.

Onder een stralende avondzon en nagenoeg geen wind werden eerst de voorrondes
afgewerkt. Daarbij werd direct het kaf van het koren gescheiden. Tijdens de
daaropvolgende kwartfinales ging zowel de kwaliteit als de spanning omhoog. Onder
grote publieke belangstelling werden daarna de halve finales gespeeld. Daarin won de
Koarte Bûn overtuigend van de Fivershof. In de andere halve finale was de Wâlddyk te
sterk voor de Skeperij. De strijd om de derde prijs ging tussen de Fivershof en de
Skeperij. Deze wedstrijd werd nipt gewonnen door de Fivershof. De finale tussen de
Koarte Bûn en de Wâlddyk ging lang gelijk op. Met mooi en verzorgd volleybal wist de
Wâlddyk met twee punten verschil deze finale winnend af te sluiten.

Na de prijsuitreiking was het de
beurt aan DJ Renze. Hij zorgde
wederom voor een mooi stukje
muziek in de feesttent. Al met al
een zeer geslaagd evenement.
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Ee, 11 juli 2015

De Heren en Dames Hoofdklasse kaats(t)ers kwamen langs in Ee. Voor beide
categorieën een door elkaar loten wedstrijd op het programma. Voor
KV “de Trochsetters” uit Ee een unieke dag. Bezoek van de toppers uit Friesland tijdens
het 110-jarig bestaan! En het werd uniek. Op een zonovergoten sportpark kreeg het
massaal toegestroomde publiek een schitterende combi voorgeschoteld.
Voor Ee natuurlijk een kers op de taart. Louise Krol uit Ee in eigen dorp in de finale.
En de gelouterde Sjoukje Visser uit Damwoude (voorheen Ee) daar tegenover.
De gedroomde finale…
Een unieke dag voor de mensen uit Ee. Het dorp werd betrokken bij de kaatsdag en dat
resulteerde in veel publiek. Schitterende weersomstandigheden en een goede
organisatie waren de ingrediënten voor het daverende succes. Na afloop werd er nog
volop genoten. Zingende kaatster Nynke Sijbrandij verzorgde met haar band de
muzikale omlijsting. Waar een klein dorp groot in kan zijn…

 Hoofdklasse keatsen in Ee



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Gearing nieuws
Op donderdag 3 september is directrice / juf Anke getrouwd! Natuurlijk mocht een be-
zoekje, van het bruidspaar aan de school, niet ontbreken!

“Namens het bruidspaar heel hartelijk bedankt voor alle attenties, kaarten en andere
vormen van mede-leven die wij hebben mogen ontvangen van alle ouders en kinderen.
We kijken terug op een prachtig mooie dag!”

Crea middag

Helaas beschikken we op dit moment nog over te weinig hulpouders om te kunnen
starten met ons crea circuit. Wilt u ons helpen, stuur dan een e-mail naar:
directie@gearing-pcbodongeradeel.nl. Wilt u ons wel helpen, maar heeft u jongere kin-
deren die nog niet naar school gaan? Neem ze gerust mee deze middag!

In oktober vindt de manifestatie Oktobermaand Kindermaand plaats. Dit jaar zijn er
weer tal van leuke gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In
Friesland kunnen kinderen knutselen met klei, de Anjumer Molen beklimmen en mee-
doen aan een spannende speurtocht.

Hoe leuk is dat? 40 kunstinstellingen, musea, molens, theaters, archieven en ateliers
zijn in de weekenden speciaal geo-pend voor de kinderen en hun (groot)ouders en or-
ganiseren theatervoorstellingen, speurtochten, workshops en dans- , mu-ziek- en cir-
cuslessen. Benieuwd naar de andere activiteiten? Kijk op www.kindermaand.nl

Foto’s: facebook de Gearing



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.

HoekTrans_adv_130x80mm.pdf 1 11-3-2013 11:43:45
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Hier een foto van een vissershuisje genomen in Fouras
tijdens onze zomervakantie (westkust Frankrijk).

Emko en
Zwaanette

CN Tower
Toronto, Canada
                                                          Elly v/d Wielen

Klaske Nota: Veel in het bosje gewandeld hier. Dus het is een natuurfoto geworden.
Kleine inheemse groene sprinkhaan

Melanie kijkt naar de zonsondergang op Curacao tijdens haar
therapie periode!

Caravan naar de stalling
Wieke Wybenga  en op
de trekker naar
Duitsland. Gerda Venema



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
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  Nieuw record vlas repelen
Nooit eerder werd zo massaal vlas gerepeld als zaterdagmiddag 12 september tijdens
het dorpsfeest in Ferwert. Mede dankzij zo’n twintig mensen uit Ee werd er een nieuw
Fries record gevestigd met vlas repelen. Honderd deelnemers, vijftig repelbanken en
heel veel vlas was er nodig om dit te bereiken. In totaal waren de repelaars een half uur
lang tegelijk aan het repelen, waarbij de zaadknoppen verwijderd moesten worden.
Het was in eerste instantie de bedoeling om  in het Guiness Book Of World Records te
komen, maar dat bleek vanwege de vele eisen onhaalbaar.

Het evenement werd mede georganiseerd door vlasmuseum It Braakhok uit Ee. Ook de
Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) uit Ee was ruim vertegenwoordigd. De DOM
wil Ee de komende tijd als ‘Flaaksdoarp’ op de kaart zetten, vandaar dat de leden deze
dag niet wilden ontbreken. Ook Ferwert heeft een rijke traditie als het gaat om het
verbouwen en verwerken van vlas. Vlas was vroeger een belangrijk landbouwproduct
voor de linnen- en lijnolieindustrie.

Foto: Klasina van der Werf



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
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Bedrijf uitgelicht
Het is alweer tweehonderd jaar geleden dat Unia Zathe in Ee werd gebouwd. Sinds
2004 hebben Cor Bergsma en Ron van Veen de monumentale boerderij uit 1815
omgetoverd tot een bed&breakfast. Daarvoor hebben Lubbert en Adrie Grijpstra hier
jaren geboerd. In 1997 vonden zij het welletjes.

Cor en Ron kozen ervoor om hier geen dieren meer te houden, maar een ‘bêd en
brochje’ op te bouwen. De boerderij was aan een flinke opknapbeurt toe. Eerst moest
de buitenkant onder handen worden genomen. Er kwam een nieuw rieten dak op en
de muren werden gerenoveerd.
Tijdens de verbouwing zijn veel oude elementen nog bewaard gebleven. In de
nostalgische keuken zitten nog Makkumer tegels met bloemmotieven en boven de
schouw zijn tegeltableaus te vinden met paarden en een vogelkooi. In de voorkamer
tref je nog steeds de oude bedsteden en de diggelkast aan. Het is een hele klus geweest
om dit alles in oude luister te herstellen.
Bijzonder zijn de kamers en appartementen die in de voormalige schuur zijn gebouwd.
Daarnaast werd de pronkkamer omgetoverd tot een vakantiewoning, met behoud van
een fraai balkenplafond en een schouw. Deze vakantiewoning is voorzien van alle luxe
zoals vaatwasser en wasmachine en heeft een eigen tuin op het zuiden.
Waar vroeger het vee op stal stond is nu een gezamelijke huiskamer te vinden. Dit is
ook een ideale ruimte voor het vieren van verjaardagsfeesten, of het houden van een
vergadering.
Cor en Ron promoten de regio Noordoost-Friesland bij hun gasten en regelen bijna
alles voor toeristen die ons schone dorp en de omgeving willen verkennen. Op de
website (www.uniazathe.nl) prijzen de heren Nationaal Park Lauwersmeer en de
Waddeneilanden aan. Ook zijn op deze site prachtige foto’s te zien van de boerderij en
de omgeving.
Gasten uit binnen- en buitenland zijn lovend over de goede verzorging bij Unia Zathe,
zo blijkt uit de vele recensies in het gastenboek. Zij hebben met een goed gevoel
gelogeerd bij deze bed&breakfast en velen schrijven dat zij zeker nog eens terug
komen.

Een bezoek aan Unia Zathe is dan ook
zeker een aanrader en een aanwinst voor
het dorp.
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       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

                           Storm in Ee op 28-10-2013. Inmiddels weer 2 jaar geleden…



27

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




