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Redactie
  Ytzen Westra

Burt Sytsma
 Afke Wolters

         Grietje Kroodsma
 Wim Veninga

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt 15 april 2016.
Kopij kunt u vóór 30 maart 2016 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 Photography

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

© Klasina vd Werff

D.o.m. plaatst  paaltjes

Colofon
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Hallo Ee e.o

Geachte lezers. Op het eind van dit jaar is er toch weer even tijd om terug te kijken. En
2015 was al met al weer een goed jaar voor Ee met vele activiteiten en positieve
ontwikkelingen.
Het oude hart van Ee wordt m.b.v. het DOM project steeds fraaier en ook de laatste
plannen voor het flaaksmuseum en flaaksplein lijken veelbelovend.

Ook de activiteiten van de laatste periode waren succesvol. Eerst de 60+ middag waar o.a.
Dikkie Zijlstra beelden vertoonde van bejaardenreisjes uit de vijftiger jaren. Toen ook al 1
van de hoogtepunten van het jaar voor de ouders en grootouders van de nu 60 plussers.
Dikkie, onze dank hiervoor!
Op www.dorp-ee.nl mooie foto’s van de verkleedpartij van onze ouderen!!

Een week later de grootse intocht van Sinterklaas en zijn duidelijke zwarte pieten! De echte
reddingboot van de KNRM bracht Sint en zijn pieten in Ee nadat de pakjesboot 4 was
vastgelopen. Voortreffelijk werk mannen! Daarna een gezellig chaotisch feest met de
allerkleinsten in het Dorpshuis “de Jister” was zeer geslaagd. Jong en oud binnen een week
prachtig in actie!

Binnenkort weer kerst en oud- en nieuw. Na afloop van de kerstdagen is er op 6 januari
weer de kerstboominzamelingsactie bij het sportveld. Verderop in deze editie meer
daarover.

Met oud- en nieuw is er dit jaar geen vuurwerkshow, er was geen animo om een
geldinzamelingsactie te houden.

Verderop in het nieuwe jaar worden de plannen gemaakt voor herstructurering van de
provinciale weg door ons dorp. Hier wordt u ook nog nader bij betrokken.  En dan hopen
we dat het bedrijventerrein ook gestalte gaat krijgen. Ook volgende zomer hopen we met
elkaar een mooi dorpsfeest te vieren.

Kortom: 2016 zou wel eens een veelbelovend jaar kunnen worden!

Wij als bestuur hebben er zin in en hopen dat we met zijn allen Ee kunnen laten “brûzje”.

Bestuur Dorpsbelang Ee.

Foarwurd



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
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10 keer de W
1. Wa bisto?

     Onno Loonstra & Yvonne Hiemstra

2. Wat is dyn leeftiid?

     47 en 40 jier

3.  Wêr komst wei?

     2 x Dokkum

4. Wêrom bist yn Ie kommen te wenjen?

Eins binne wy by tafal yn Ie útkaam. We sochten in oare wente en woenen it wol ris
bûten Dokkum besykje. Yn de omkriten is Ie dochs wol it moaiste doarp en it leit wat east-
lik, en dus ek rjochting de Grinzer kant. Dat befalt ús wol. Nammers, de pake en beppe fan
Yvonne lizze hjir op it hôf, har mem is ien fan Livius & Ytsje Wouda.

5. Wat is de burgerlijke stand?

Wy binne troud.

6. Wat fynst it moaie fan Ie en omkriten?

It asemt noch echt de sfear fan it plattelân. By ús yn de strjitte rûkt it ek noch nei de boer.
Dat docht ús tinken oan eartiids en ús bernetiid. Dat we somstiden efter in trekker ride en
der net omhinne kinne, fine wy net slim. De Sintrale As leit omris justjes fierder, dat wy
komme der fansels!

7. Wat binne dyn hobby's?

Musyk (lústerje en sels meitsje) & yn ús noflike hûs en tún omtoarkje.

8. Wat fynst in moaie sport om te dwaan?

Fytse en rinne.

9. Wat foar wurk dochst?

Onno is eigner fan skildersbedriuw Loonstra yn Dokkum. Yvonne is koördinator fan Mar-
kant Friesland (musea yn Noard East Fryslân - ek it Braakhok falt hjir ûnder). Hja is predi-
kante by de Menniste en Remûnstrantske tsjerke yn Dokkum en wurket oan de universiteit
yn Grins.

10. Wat wolst sels noch kwyt?

It libben oan de Achterwei befalt ús goed. Der is genôch reuring: jo sjogge ris in stik as wat
dowen fleanen, jo heare it korps as de drumband troch it doarp, of jo  kinne nei in moaie
keatspartij. Mar der is ek genôch romte en rêst. Koartsein: Ie is the place to be!



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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Nieuws van de D.O.M.
Geld uit Kansenpot DOM Ee is verdeeld

Het geld uit de Kansenpot van het DOM-project (Dorps Ontwikkelings Maatschappij) is in-
middels verdeeld. De DOM Ee had inwoners, verenigingen en ondernemers opgeroepen met
ideeën te komen om het dorp (nog) aantrekkelijker te maken. Diverse dorpsbewoners heb-
ben vervolgens een aanvraag ingediend. Voor de volgende plannen wordt een bijdrage gele-
verd:

- Renovatie paden begraafplaats bij 't Stienfek

- Multifunctionele geluidsinstallatie voor het dorpshuis

- Informatiepunt bij de manage Sandy Road Ranch aan de Sanewei

- Opknappen van de heg om de Tsjerke op 'e Terp

- Een deel van het hek bij de speeltuin vervangen

De subsidie is beschikbaar gesteld door de gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân.
Het geld uit de Kansenpot dat overblijft wordt gebruikt voor de plannen van de DOM om het
plantsoen aan de Stienfeksterwei om te toveren tot een heus dorpsplein en het toegankelij-
ker maken van het vlasmuseum.

Half oktober heeft Evert Douma van de DOM Ee samen met een aantal vrijwilligers zo'n 25
paaltjes geplaatst bij bijzondere panden in het dorp. Op deze palen worden binnenkort
bordjes geplaatst met informatie over de historie van deze woningen (misschien is dit inmid-
dels zelfs al gebeurd).

De bordjes maken onderdeel uit van de Waddentour, een route in en rond de vier be-
schermde dorpsgezichten in de gemeente Dongeradeel (Ee, Holwerd, Metslawier en
Peasens/Moddergat). Momenteel wordt door de vrijwilligers van de lokale Dorpsontwikke-
lingsmaatschappijen hard gewerkt om deze routes te realiseren en met elkaar te verbinden.

De bijbehorende app voor de smartphone en de website is bijna klaar en de Waddentour
wordt waarschijnlijk in april 2016 officieel geopend.

 Medewerkers van de gemeente Littenseradiel hebben op 13 oktober een rondleiding gekre-
gen in Ee. Cor Bergsma, Evert Douma en Klasina van der Werf lieten zien hoe het DOM-pro-
ject helpt om het dorp samen met bewoners nóg mooier te maken. De medewerkers waren
erg onder de indruk en willen het project wellicht als voorbeeld gebruiken in hun eigen ge-
meente.

Hoewel de particuliere subsidiepot van de DOM in Ee helemaal leeg is, is het nog wel steeds
mogelijk om geld te lenen tegen 1 procent rente. Inwoners kunnen hiervoor een aanvraag
indienen om hun huis op te knappen. Het gaat om verschillende klussen die het aanzicht van
de woningen in het beschermd dorpsgezicht verbeteren.

Meer informatie: dom@dorp-ee.nl of Jelmer Kok 06-31660686 of Klaas Sipma 0519-518917.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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 Sinterklaas in Ee



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!
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Kerst en dan worden onze woonkamers weer gesierd met prachtige kerstbomen.
De meeste kerstbomen blijven nog even staan tot het nieuwjaarsfeest maar moe-
ten daarna toch echt het veld weer ruimen. Begin dit jaar hebben we in onze ge-
meente voor het eerst de kerstbomen gescheiden ingezameld. Dit was een groot
succes. Deze werkwijze willen we voortzetten in 2016. Dit is namelijk beter voor het
milieu. We kunnen dit echter niet alleen. Helpt u ons ook deze keer weer mee met
de inzameling?

Planning en werkwijze:

Op woensdag 6 januari 2016 kunnen de bomen worden ingeleverd tussen 13.30-
15.30 uur op het parkeerterrein bij de sportvelden.

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. Kinde-
ren mogen ook meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun kans op een prijs ver-
groten en extra waardebonnen verzamelen voor de speelgoedwinkel. De
waardebonnen  kunnen tot 1 februari 2016 worden  ingeleverd bij de speelgoed-
zaak Top 1 Toys  in Dokkum.

De loten hebben nummers en je moet deze bewaren. In de loterij worden 3 geld-
prijzen verloot:

 1e prijs                  € 75,00

 2e prijs                  € 50,00

 3e prijs                  € 25,00

De trekking vindt plaats op donderdag 7 januari 2016 in de raadscommissie. U kunt
dit op tv volgen via RTV NOF.  De winnende loten worden verder op woensdag 13
januari bekend gemaakt in  de NDC. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 20
januari om 15.30 uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de Graaf.

11 november yn Ie.

Kerstbomen inleveren



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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28 december 2015 "de Jister
sjoelkampioenschappen"
Op 28 december a.s gaat het weer plaats vinden.
Het groot open Jister sjoelkampioenschap. Dat de prijzenpot weer overvloeit met
financiele vreugde moge duidelijk zijn. We hopen deze pot te verdelen onder de
deelnemers en dan gaan wij ervan uit dat u daar ook bij bent!
Opgave een half uur voor de wedstrijd, inleg 3 euro. Start wedstrijd 20.00 uur.
Vriendelijke groet, namens dorpshuis " de Jister", Melle-Pieter en Froukje

1 januari vanaf 00.30 nieuwjaarsfuif in  “de Jister”.
2 januari 2016 crossloop, winterspelen nieuwjaarsreceptie VV Oostergo.
Kijk voor meer info op www.dorp-ee.nl.

Op woensdag 6 januari 2016 kunnen de kerstbomen worden ingeleverd tussen 13.30-
15.30 uur op het parkeerterrein bij de sportvelden.
Kijk voor meer info op www.dorp-ee.nl.

19 febuari: Algemene vergadering dorpshuis “de Jister”
18 maart: Ledenvergadering Dorpsbelang Ee
26 maart: Maaitiidsfair in Dorpshuis “de Jister” van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Oproepje
Dorpshuis "de Jister" organiseert op 27 februari  vanaf 10.00 een rommelmarkt. Dus
oude spulletjes graag nog even bewaren, dan komen we ze tzt halen!!! Meer info volgt.
Enne... er zijn vast vele dorsgenoten die zin hebben om mee te helpen. Dat kan
natuurlijk!!!! We horen het graag.
Er is Bingo op 16 januari, 13 februari, 12 maart, 9 april om 20.00 uur in Dorpshuis “de
Jister”.

Oud papier kan worden ingeleverd op 30 januari, 27 februari en 19 maart 2016 tussen
08.45 en 11.45 uur.

De redactie wenst u allen fijne feestdagen !!!



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



15

   Winterknutsel de Mezenpot

Als een leuke winterknutsel kun je eens denken aan een mezenpot. Het is een leuk de-
coratief item in de tuin en ook nog eens lekker voor de vogels. En met name de mezen
zijn er dol op!

Wat heb je nodig:

Bloempot, Acryl grondverf, Acryl gekleurde verf, lijm, Touw, Kromme spijker, Vetbol

Neem de (oude) bloempot en verf deze eerst met grondverf en verf hem dan met lich-
te acrylverf. Als je een afbeelding van een servet gaat gebruiken neem dan alleen het
bovenste laagje en knip of scheur het motief netjes uit het servet. De pot, op de plaats
waar het servet moet komen, insmeren met de lijm en het servet op de pot plakken.
De lijm er als lak nog eens over heen smeren zodat hij goed beschermd op de pot ge-
plakt is. Van touw een vlecht maken en deze door middel van de kromme spijker in het
gat hangen. En daaraan nog een stukje touw met de vetbol eraan hangen. De vetbol
moet een klein stukje onder de pot vandaan komen.
En voor de kleine kinderen die niet goed met servetten kunnen werken? Die laat je de
pot mooi beschilderen met een kwast of desnoods gewoon met de handen.

Heb je een mooie pot gemaakt? Stuur een foto naar www.dorp-ee.nl of zet em op de
facebookpagina van Dorp Ee. Hiermee maak je kan op een leuk prijsje!

Voor dit knutselwerkje geldt © Copyright www.knutselidee.nl





17

 Kerstpuzzel
Stuur de oplossing naar de redactie en we verloten een mooie prijs.



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Dorpsnieuws
Groeten van de Feestcommissie

Vanaf de zomer 2015 zijn we volop in de voorbereiding voor het komende dorpsfeest.
Dit 5-daagse evenement gaat plaatsvinden precies halverwege 2016; 29 juni t/m 3 juli.
Het thema goed/foudt is in het dorp goed ontvangen waar we heel blij mee zijn.
Wil jij, jullie of je buurt meedoen met b.v buurtversiering, buurtmeerkamp, bonte
avond of optocht dan kan men zich opgeven bij Anneke Heeringa. Haar e-mailadres
is anneke-heeringa@live.nl
De feestcommissie heeft er in ieder geval veel zin in!
Met vriendelijke groet, Anneke, KIaske, Egbert, Sietse en Melle-Pieter

Even voorstellen….

Mijn naam is Grietje Kroodsma en ben 23 jaar oud. Voor wie mij nog niet kent: ik ben
de oudste dochter van Hans en Germien Kroodsma en woon op Tibma. Op dit moment
ben ik bezig met het schrijven van mijn eindscriptie voor mijn HBO opleiding
Informatiedienstverlening- en mediamanagement. Dit doe ik bij Waterbedrijf
Groningen en daar werk ik sinds een aantal weken ook drie dagen per week  als
klantenservicemedewerker. De tijd die ik overhoud besteed ik aan het bezoeken van de
sportschool, wandelen met onze hond, filmmarathons houden en afspreken met
vrienden.

Ik mag Annette Hansma haar functie overnemen in de redactie. Ik ga mij vooral
bezighouden met het bijhouden van de website en de facebook/twitter pagina van
Dorp Ee. Sociale media heeft mijn interesse en ik zie het dan ook als een nieuwe
uitdaging om deze up to date te houden. Wanneer je ideeën/suggesties over de inhoud
van de site of op sociale media hebt,  schroom dan niet om dit bij mij of bij één van de
andere bestuursleden te melden. Alle input is welkom en samen bereiken we vaak
meer.

Hartelijke groet,

Grietje Kroodsma

Bedankje

De collecte van de nierstichting heeft  471,53 opgebracht in Ee

BEDANKT!!!!!! voor uw bijdrage aan een beter leven voor nierpatiënten.



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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Voor het dorp, door het dorp: ECODon

Er is in het Iester Nijs, tijdens DB vergaderingen en op de dorpssite al eerder aandacht
geweest voor de energiemaatschappij EcoDon, daarom dit keer niet een uitgebreid
verhaal, maar even in het kort wat de EcoDon  (onderdeel van Noordelijk Lokaal
Duurzaam) ook alweer doet:

Het grote verschil tussen Noordelijk Lokaal Duurzaam en de andere
energiemaatschappijen is dat NLD de winst weer teruggeeft aan de lokale coöperaties
waar de anderen maatschappijen de winst voor zichzelf houden.
Als u stroom en gas koopt via de Energie Coöperatie ECODon bij Noordelijk Lokaal
Duurzaam krijgt:
- u thuis stroom en gas geleverd tegen een eerlijk tarief
- uw dorp € 75,- per aansluiting per jaar (gas en stroom)

Lid worden van ECODon
Naast stroom en gas afnemen van NLD kunt u lid worden van ECODon. U kunt dan mee
beslissen over wat er met het geld voor het dorp wordt gedaan. Dit kan zijn b.v. voor
lokaal opwekken van duurzame energie, voor isolatie maatregelen of voor een sociaal
initiatief.  De werkzaamheden die voortkomen uit de activiteiten van ECODon worden
door lokale bedrijven uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.ecodon.nl
Of voer op www.noordelijklokaalduurzaam.nl  uw gegevens in om uw situatie door te
rekenen.

Lokale kracht
Een belangrijke kracht van de lokale energie coöperatie is dat het draait om mensen uit
de buurt. Je belt met iemand die je kent, die de zaken voor je regelt. Dat is directer dan
bellen met een ‘call center’ en steeds maar weer doorgeschakeld worden.
Contactpersoon voor ons dorp is Meindert Woudwijk, neem gerust contact met hem
op, hij legt graag uit hoe het werkt en kan u helpen met overstappen.

Meindert Woudwijk
0616619630
Bernhardstrjitte 10, Ee
meindert.woudwijk@gmail.com



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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Doolhof



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
In de twee voorgaande dorpskranten heb je misschien de advertentie van onderstaan-
de therapie ontdekt. Hieronder volgt nog enige uitleg.

Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn (AOT)

In Noordoost Friesland is het mogelijk om Adem- en Ontspanningstherapie, methode
Van Dixhoorn (AOT) te volgen. Deze therapie wordt gegeven in Oosternijkerk, Anjum,
Dokkum en Damwoude.

AOT wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgpolis door de meeste zorg verzekeraars.
Je hoeft niet eerst te betalen vanuit het Eigen Risico.

Gangbare gedachte

In de methode Van Dixhoorn is de gangbare gedachte dat veel klachten samenhangen
met spanning. Er kan sprake zijn van spanning die langzaam en ongemerkt is opge-
bouwd door de jaren heen. Je voelt de spanning niet zozeer maar wél de klachten en
dat je niet meer optimaal functioneert.

Hoe werkt de therapie?

Je krijgt staande, liggende of zittende oefeningen of handgrepen = lichte aanrakingen,
aangeboden. Deze oefeningen zijn kleine experimentjes die je informatie verschaffen
over jezelf, over je (nadelige) gewoontes, over je ademhaling enz.

De oefeningen worden begeleid. Dit houdt in dat je wordt gevraagd naar wat je voelt
tijdens en na de oefening. En naar het voelen van verschillen. Juist dit praten over de
ervaringen geeft lichaamsbewustwording. Ook andere processen zoals spanningsver-
mindering, herstelprocessen, moeiteloos ademhalen, verbeterde kwaliteit van bewe-
gen, staan en zitten ontstaan.

Voor wie?

Voor mensen met een burn-out, ernstige vermoeidheid, rug- en bekkenklachten, ge-
voelens van minderwaardigheid, fobische klachten, hyperventilatieklachten enz.

Effecten

Jezelf beter aanvoelen, toename zelfvertrouwen, afname van spanningsgebonden
klachten.

Meer energie, toename belastbaarheid en beter functioneren.

Bijzonder aan Adem-en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn  (vervolg z.oz.)



26

Adem- & Ontspanningstherapie
           Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten
Bij: Praktijk Op Adem Komen

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

Bijzonder aan Adem-en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn

De ademhaling wordt in deze methode op indirecte wijze meegenomen in de oefenin-
gen. Juist voor mensen met een zeer moeizame ademhaling is dat fijn.

Adem- en Ontspanningstherapie, methode Van Dixhoorn is een zeer complete therapie
die meer biedt dan technisch goed ademhalen of zitten of staan. De therapeut vertelt
je niet hoe je moet zitten of hoe je moet ademhalen. Dat ontstaat en ontdek je zelf  al
doende. Het is een lichaamsgerichte therapie waarbij het gesprek een duidelijke plek
heeft in de behandeling. En dat gesprek ontstaat ook al doende.

Bijzonder is dat je jezelf herstelt. De therapeut is meer begeleider dan de externe des-
kundige die jou beter maakt. Door zelfherstel onthoud je beter wat goed voor je is.
Ook als de therapie afgelopen is.

Jantine Meinsma (Geregistreerd therapeut Van Dixhoorn)
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél politie.

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
De dokterspost is gevestigd in het pand van de huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis,
Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

AED
Aan de kantine van V.V. Oostergo te vinden op
Sportpark "De Streng" Stienfeksterwei 11, 9131 KK Ee

Op www.hartslag.nl kunnen particulieren, die de AED kunnen bedienen, zich
aanmelden.

Huisarts
Huisarts H.J. Glastra van Loon

Praktijk tel nr. 0519 321286
Praktijk fax nr. 0519 518452
Receptenlijn 0519 518222
Spoed nr. 0519 518224

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt tussen 8:00 en 9:30 uur bellen om een afspraak te maken: 0519 321286.
Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen: 0519 518224
Tijdens zon- en feestdagen, en na praktijkuren kunt u terecht bij de Dokterswacht
Friesland, telefoon 0900 - 112 7 112.

Spreekuur Ee, dinsdag- en donderdagochtend
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Ee dan kan dat ook via onze
assistentes in Anjum. Het spreekuur in Ee vindt plaats op dinsdag- en
donderdagochtend aan de Stienfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

Algemene informatie




