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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Grietje Kroodsma
Wim Veninga en Gerda Venema.

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in de zomer van 2016.
Kopij kunt u vóór maandag 4 juli 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, tulpenpracht Ee

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 Ee e.o.

Na een druilerige winter breekt de lente aan. Maar deze winter heeft ons dorp al veel
lentegevoelens gebracht door een heuse baby-boom. Binnen 3 maanden 13 kleine
inwoners erbij in Ee e.o. is een uniek gebeuren waar we heel trots op kunnen zijn.
Ook onze ledenvergadering werd geopend door onze babyboomers. Dit gebeuren werd
vastgelegd door Klasina v/d Werf die hiermee de hele voorpagina van de Dockumer
Courant vulde.
Schitterende reclame voor ons dorp Ee. Er stonden zelfs meer ooievaars in de tuinen
dan bordjes van “te koop”.
In onze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van onze secretaresse
Jeannet. Ook vanaf deze plek nog hartelijk dank voor onze goede samenwerking en de
vele energie die je erin hebt gestopt. Als vervanger is Dirkje Nynke Tibma ons komen
versterken en we wensen haar ook een goede tijd in ons team toe. Als bestuur hebben
we een drukke tijd gehad met vele vergaderingen met o.a. woningstichting, provincie,
gemeente en DOM.
Allemaal met toekomstgerichte visies die we met zijn allen proberen uit te werken.
Na een bezoek van B&W aan ons dorp hebben we een positief gevoel overgehouden
omtrent de realisatie van het bedrijventerrein en de reconstructie van de hoofdweg.
Ook deze zomer probeert de DOM het flaaksmuseum en flaaksplein van de grond te
krijgen.
Als dorp kunnen we hier ook ondersteuning bieden met helpende handen.
We zijn als dorp zeer betrokken bij de reconstructie van de N358 gezien de
belangstelling voor de inloopavond en het grote aantal ingevulde enquêtes.

Ondertussen zijn we met zijn allen voorbereidingen gestart voor het vieren van ons 3
jaarlijks dorpsfeest halverwege dit jaar. Een geweldig programma waarmee we hopen
op een mooie viering waar we met zijn allen, jong en oud, van kunnen genieten. Het
programma staat op pagina 9.

Een goede lente gewenst door uw DB bestuur.

Foarwurd

Agenda:
4 mei dodenherdenking
4 juni dorpshuizenfietstocht
11 juni oldtimer grasbaanrace
29 juni tm 03 juli Doarpsfeest

Inzameling oud papier;
Oud papier kan worden ingeleverd op 30
april, 28 mei en 25 juni  tussen 9.15 uur
en 11.30 uur.



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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Verslag Dorpsbelang
Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Ee, gehouden op
vrijdag 18 Maart 2016 in dorpshuis de Jister
Voorzitter Hans Kroodsma kon ruim 60 leden welkom heten, waaronder raadsleden
Jan de Boer (PvdA), Inne Biker (FNP) en Martinus Hiemstra (CDA). Een speciaal welkom
was er voor de ouders met hun pasgeboren kind. In Ee zijn de afgelopen maanden
maar liefst 13 baby’s geboren. 10 van de dertien jongste dorpsbewoners waren
aanwezig.
De baby’s kregen allemaal een mooie knuffel en ze werden met z’n allen vast gelegd op

de gevoelige plaat. In rykdom foar it
hiele doarp, aldus de voorzitter.

Foto: Klasina v/d Werf

De agenda werd besproken en vastgesteld. Daarna werden de notulen van de vorige
vergadering in behandeling genomen en goedgekeurd. Vervolgens was het woord aan
de secretaris, die een aantal punten van het jaarverslag 2015 uitlichtte. Het volgende
punt was het financieel verslag van 2015. Penningmeester Sjoukje Boersma gaf de
toelichting. Uit dit verslag bleek o.a. dat 2015 weer een positief saldo liet zien en dat
de kosten van het Iester Nijs wat hoger waren i.v.m. meerdere en dikkere oplages. Op
de balans was een opvallend hoog bedrag te zien (44.000 euro). Dit is een
subsidiebedrag van de DOM die door het Dorpsbelang is ontvangen, In 2016 zal deze
subsidie worden geïnvesteerd in het Vlasmuseum en het Flaaksplein . Vervolgens werd
het financieel verslag van de feestcommissie door Melle Pieter Prins aan de orde
gesteld. Er waren geen vragen, daarom kon ook dit verslag worden goedgekeurd.

Meindert Woudwijk nam namens de kascommissie het woord en gaf aan dat de
penningmeester van het dorpsbelang en de feestcommissie goed werk hebben verricht
en dat beide boekhoudingen er goed uitzagen. Samen met Teake Hoeksma had hij de
beide boekhoudingen gecontroleerd. De voorzitter bedankte de commissie, waarna er
voor Teake Hoeksma een ander commissielid mocht worden benoemd. Gradus de Jong
zal deze taak op zich nemen.



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
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  Vervolg verslag Dorpsbelang
Daarna werden de kampioenen van het jaar, Esther en Amarens Postmus samen
met hun vader Klaas Postmus,  in het zonnetje gezet. Ze werden gefeliciteerd met
het behalen van de eerste prijs op het Fries kampioenschap dressuur. Esther is met
2 pony’s Fries Kampioen geworden en Amarens met één pony. Een geweldige
prestatie. Daarna volgde een korte pauze.

Het volgende punt op de agenda was het punt mededelingen. Hans Kroodsma liep
door middel van een PowerPoint presentatie maar liefst 11 punten met de
vergadering door.

1. Drakenbootrace 18 juni in Kollum. Ook dit jaar zal een team uit Ee hieraan
deelnemen

2. Ecodon: Alle bewoners uit Ee werden aangeraden om over te stappen naar
energie maatschappij Ecodon. Voordelen zijn de lage tarieven en een
bijdrage voor het dorp Ee. Voor elke klant ontvangt ons dorp een bedrag
van 75 euro per jaar.. Meer informatie is te vinden op de website van
Ecodon of bij contactpersoon Meindert Woudwijk.

3. Norwell Outdoor Fitness: De plannen voor het aanleggen van een openlucht
fitness park voor jong en oud werd door de vergadering aangemoedigd. De
plannen zullen binnenkort uitgewerkt worden.

4. Waddentour: De opening is op zaterdag 9 april 2016 om 12:00 uur.
5. NLDoet 11/12 maart 2016: 4 vrijwilligers van de NAM hebben in het kader

van de landelijke vrijwilligers dag onze lantaarnpalen in de dorpskern
schoongemaakt.

6. AED: Deze hangt bij de sportkantine. Binnenkort organiseren we een
opfriscursus waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.

7. Thús wonen: Nieuwe directeur/nieuw beleid. Meer groot onderhoud
(Bernardstrjitte en Dr. Ruinenstrjitte), minder verkoop, meer sloop (1 blok
in de Skeperij), bezit verduurzamen en maatwerk per dorp. Er is echter één
probleem: Mensen met een (totaal) jaarinkomen hoger dan 35.000 euro
komen niet in aanmerking voor een huurhuis van Thús wonen. Dit is vanuit
Den Haag opgelegd.

8. Werkbezoek B&W: Afgelopen woensdag is op verzoek van het dorpsbelang
B&W in Ee geweest. Punten die naar voren zijn gekomen:
1. Hoe komt de Oud papierprijs tot stand: de Gemeente garandeert een
minimale prijs van 60 euro per ton en een maximaal bedrag van 80 euro per
ton. Op dit moment ligt de prijs op 70 euro per ton.



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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2. Kern beschermd dorpsgezicht. De gemeente geeft aan dat er geen
vergunning zal worden afgegeven voor gebruik van kunststof bij
verbouwingen aan woningen in het beschermd dorpsgezicht.
3. Bezuinigingen kapitaalgoederen. De gemeente moet 1 miljoen euro
bezuinigen. Er wordt een oproep gedaan om zaken zoals speeltuinonderhoud,
maaiwerkzaamheden met elkaar op te pakken.
4. Contact en afspraken met Staatsbosbeheer verbeteren met alle
dorpsbelangen en de Gemeente van Dongeradeel.

9. Overleg alle dorpsbelangen Dongeradeel (7 maart). De meeste dorpsbelangen
waren aanwezig. Het doel was/is om samen met elkaar in gesprek te gaan en
van elkaar te leren. Het was een goede bijeenkomst en we hebben
afgesproken, dat we 1 keer per jaar bij elkaar komen.

10. Herinrichting N358. Binnenkort komt het projectteam met verschillende
ideeën en modellen. Op 19 april zal er voor alle inwoners van Ee weer een
inloopavond worden georganiseerd. Er is een goede samenwerking met de
Gemeente.

11. Stand van zaken bedrijventerrein: De provincie en de Gemeente hebben de
plannen goedgekeurd. Er kunnen nu eventuele bezwaren ingediend worden.

Vervolgens was het de beurt aan Melle Pieter Prins die namens de feestcommissie de
plannen m.b.t. het dorpsfeest 2016 presenteerde. Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdagavond: Opening met drumband en mascottewedstrijd voor de kinderen.
Jurering van de buurten.
Donderdagmiddag: Koersbal voor iedereen
Donderdagavond: Bonte avond
Vrijdagochtend: Spelochtend voor de kinderen en kinderdisco
Vrijdagmiddag: Foute bingo voor iedereen
Vrijdagavond: Optocht 18:30 uur
Vrijdagavond: Band: Jet Set
Zaterdagochtend: 9:30 uur optocht, prijsuitreiking buurtversiering/wagens en
matinee
Zaterdagmiddag: Buurtmeerkamp
Zaterdagavond: Band: Boulevard
Zondagmiddag: Kerkdienst in de tent

 Vervolg verslag Dorpsbelang



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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Vervolgens stelde Melle Pieter de feestcommissie voor. Na het dorpsfeest is een
groot deel van de feestcommissie aftredend. Enthousiaste mensen kunnen zich
aanmelden bij de feestcommissie.

De 4 mei commissie kwam toen aan het woord. Ale Hansma keek met ons terug op
het jaar 2015 en vertelde over de plannen van 2016; een herdenking bij het graf
van dr. Ruinen. Het Thema dit jaar is “Vrijheid omarmd”.

Vervolgens kwam Harm Sijtsma aan het woord. Hij is de nieuwe voorzitter van het
Jeugdhonk. Er zijn 5 nieuwe bestuursleden gekomen (Harm Sijtsma, Tjitske Talma,
Jarina Veendorp, Tieneke de Boer en Alie de Bruin) en er zullen weer allerlei
activiteiten georganiseerd worden.

Na dit verhaal was het woord aan Evert Douma. Hij deed een verslag van het
Vlasmuseum. Met weinig bezoekers toch een positief resultaat gehaald. Dit mede
door de activiteiten in Leens en Orvelte en een sponsoring van de NUON.

René Zweering nam het woord uit naam van dorpshuis de Jister. Ook zij konden
terugkijken op een goed jaar met vele activiteiten. Van de binnengekomen
schenkingen en leningen kon een deel van de hypotheek worden afgelost, zodat de
maandlasten nu minder zijn. Toekomstplannen: d.m.v. subsidiegelden (o.a. van de
DOM) een mobiele geluidsinstallatie aanschaffen, nieuwe tafels en een nieuwe
verwarmingsketel.

Het verslag namens de Stichting Welzijn Dongeradeel werd gedaan door Jan
Reitsma. De SWD of zoals Jan het noemde de SWEe telt op dit moment 35 leden en
kan terugkijken op een mooi sjoel- en koersbaljaar.

Jelmer Kok van de DOM commissie mocht vervolgens zijn presentatie starten. Hij
vertelde over de Waddentour, de financiële middelen, de verdeling van de
kansenpot en hun plannen. Er is inmiddels een bedrag van 89.000 euro
gereserveerd voor de volgende plannen:

· Vlasmuseum in the picture
· Plantsoen wordt Flaaksplein
· Nieuwe bebording
· Marketing campagne voor ons dorp

Vervolg verslag dorpsbelang



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



Tenslotte mochten we kijken naar een prachtig
filmpje over de DOM en haar activiteiten gemaakt door Klasina v/d Werf

Tenslotte werd de biografie van dhr. J. Broersma (gemaakt door dhr. Reinder Postma)
gepromoot. Belangstellenden konden na afloop van de vergadering vragen stellen
aan dhr. Broersma en evt. het boek bestellen.

Hierna volgde het punt: Bestuurswisseling. Hans Kroodsma was aftredend en
herkiesbaar voor één jaar. Jeannet Sipma was aftredend en niet herkiesbaar. Beide
werden in het zonnetje gezet en bedankt voor het werk en inzet dat zij de afgelopen
jaren hebben gestoken in het dorpsbelang. Vervolgens werd het nieuwe bestuurslid
Dirkje Nynke Tibma naar voren gehaald. Zij stelde zich voor aan de aanwezigen.

Tenslotte volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen:
* Gevaarlijke kruising Uniastrjitte (opties: spiegel of minirotonde). Dit wordt
meegenomen in het project N358
* Ringrijden op Tibma: 23 juli 2016 met live muziek (Titia Venema)
* Complimenten aan Jan Jelle Braaksma voor het onderhouden van het Flaaksbos
(Klaas de Jong)
* 27 Augustus: Trekkersbehendigheidswedstrijd in Ee
* Plannen voor het maken van een dorpsfilm (Auke Ferwerda)
* Vervolg vuurwerkshow: voorstel dat ondernemers een hoger bedrag betalen voor
de gezamenlijke nieuwjaarsadvertentie, zodat er een basisbedrag in de kas zit om het
vuurwerk te financieren (Wieger Sikkema)

Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij bedankte een ieder voor zijn of haar
aanwezigheid en inbreng. Iedereen werd van harte uitgenodigd om nog even na te
praten onder het genot van een hapje en drankje.
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Vervolg verslag dorpsbelang



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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NL Doet en Waddentour
NL Doet!
Vrijdagmiddag waren enkele medewerkers (nationaal en internationaal) van de N.A.M.
uit Assen bezig om de straatverlichting in de kern van het dorp schoon te maken. Deze
actie staat in het teken van NL Doet 2016. Diverse bedrijven, maar ook particulieren
steken deze dag hun handen uit de mouwen in het publieke domein. Dorp Ee kan weer
een jaar vooruit met blinkende straat verlichting. NAM Bedankt !

Opening Waddentour verplaatst naar Koningsdag
Op woensdag 27 april om 10.00 uur wordt de Waddentour (historische bordjesroute)
in Ee geopend. De opening van zaterdag 9 april ging niet door in verband met het
overlijden van dorpsgenoot Jelle Braaksma. De opening vindt nu op Koningsdag plaats
bij het vlasmuseum in de Foeke Sjoerdsstrjitte. Adje de Admiraal zal op spectaculaire
wijze het ‘eerste’ bordje onthullen. Alle inwoners van Ee zijn van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. Na de opening kan iedereen achter de drumband aan lopen
naar dorpshuis de Jister waar een gratis kop koffie of thee klaar staat met wat lekkers
erbij. Voor de kinderen is er ranja en er zijn GRATIS SUIKERSPINNEN.

Wat is de Waddentour?
De Waddentour omvat verschillende dorpswandelingen in Ee, Paesens-Moddergat,
Holwerd en Metslawier. De route voert langs tientallen bordjes die in elk dorp zijn
geplaatst bij bijzondere panden om de rijke historie ervan in beeld te brengen.
Bezoekers met een smartphone kunnen gebruik maken van de gebruiksvriendelijke
app die hen naar en door deze vier dorpen begeleidt langs de verschillende bordjes. Op
elk bordje is een viercijferige code geplaatst die aanvullende informatie geeft over de
geschiedenis van het betreffende historische pand. Daarnaast is er een website
ontwikkeld met daarop alle informatie: www.waddentour.nl
Toch nog een bordje?

Inwoners die alsnog een bordje van de Waddentour in hun tuin
willen, kunnen contact opnemen met Cor Bergsma (Omgong 7, tel.
0519-518101) of Klasina van der Werf (Omgong 4, tel. 0519-
518587) om te vragen naar de mogelijkheden. De Stichting
Waddentour beslist uiteindelijk óf/ en hoeveel extra bordjes er nog
worden gemaakt.
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Tennis; Iets voor jou?
Loop jij ook met het idee rond om binnenkort weer iets meer aan sport te doen en dan
lekker in de buitenlucht? Dit idee hadden een achttal jonge meiden (leeftijd tussen de
20 en 60 jaar) deze winter ook. Ze hebben de daad bij het woord gevoegd en zijn gaan
………TENNISSEN. Lekker ongedwongen, zonder verplichtingen, op de goed
onderhouden tennisbanen van de tennisvereniging in Ee. Omdat deze acht dames
nagenoeg allemaal beginnende tennissers zijn, wordt er dit voorjaar een trainer
aangehaald, om de basisbeginselen (techniek) van het tennissen bij te brengen. Een
unieke kans natuurlijk voor alle mensen in Ee en omgeving die lekker in de buitenlucht
af en toe actief bezig willen zijn. Het is natuurlijk helemaal aan jou om deel te nemen
aan deze training. Zonder training zijn er natuurlijk ook volop mogelijkheden om een
balletje te gaan slaan.Spreekt dit jou aan of heb je vragen over de mogelijkheden van
de tennisvereniging, trainingen, of wat dan ook? Schroom niet en neem contact op met
Willy de Jong, tel: 0519 518420 We zien jou graag terug op de tennisbaan!
Met een sportieve groet Tennisverenging T.C.E.

10 e editie straten en buurten koersbaltoernooi in Ee.
Dorpshuis de "Jister" organiseert jaarlijks, in samenwerking met de koersbalclub een
koersbaltoernooi voor straten en buurten uit Ee, Eastrum en Jouswier.
De deelnemende ploegen bestaande uit 4 personen per team spelen eerst twee
voorrondes. De vijf hoogst scorende teams uit deze voorrondes gaan naar de grote
finale.
De finale werd gespeeld op drie koersbal matten in De Jister. De grote Constrada
wisselbeker van E. Huisman uit Ee ging dit jaar naar de Grutte Loane. De tweede plek
was voor de Dr. Ruinenstrjitte en de derde prijs ging naar de Koarte Bun. (4   Hege
Lytse Loane,5   Skeperij, 6   Fivershof, 7 Bernhardstrjitte, 8   Tibma,9   Eastrum, 10
Humaldawei)

 Sportief nieuws



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Autobiografie Broersma
Autobiografie over Jaap Broersma uit Ee

Liefde tussen Kollum en Perak

Het boek over Jaap Broersma in Indië is bijna klaar en kan bij voorintekening worden
besteld. Vele leden kennen Jaap Broersma als beheerder van het Vlasmuseum it
Braakhok te Ee maar hij heeft ook heel wat van de wereld gezien.
Titel van het boek: Liefde tussen Kollum en Perak. Brieven van Minke en Jaap.
Auteur: Reinder H. Postma.
Omvang: 200 pagina's, waarvan ca. 26 in kleur
Hardcover gebonden.
Het boek bevat een autobiografie van Broersma waarin hij een schitterend tijdsbeeld
schetst van het platteland, boerenbedrijf rond 1930.
Omdat hij 90 jaar is, heeft hij in de loop der jaren veel zien veranderen en schrijft ook
daarover.

Verder komt de familie Broersma in en rond Ee aan bod, de familie Bosgraaf in de
omgeving van Kollum en Oudwoude;
De emigratie in die jaren rond de oorlog speelt een belangrijke rol;
De oorlogsjaren worden beschreven;
De godsdienstige context van Ee en omgeving waartegen dit verhaal zich afspeelt;
En natuurlijk komen de brieven die heen en weer gingen uitvoerig in beeld;
Er is een selectie gemaakt uit de (ongeveer 2000!) brieven; hoe gingen de jongens om

met het gemis aan geborgenheid, hoe stond het met de godsdienst
en de sexualiteit;
Jaap de reis naar Indië uitvoerig en beeldend beschreven. Aan
boord van de Boissevain vaart hij op 26 april 1947 naar Indië in de
veronderstelling dat hij daar twee jaar zal blijven. Het worden er
uiteindelijk drie;
Er zijn uit die tijd ook opnames op 78-toerenplaten bewaard
gebleven met ingesproken boodschappen, die we gedigitaliseerd
hebben;
Door alles heen klinkt de hunkering naar de liefde van zijn meisje,

Minke Bosgraaf, dat achterblijft, het gemis van zijn dierbaren en de blijdschap over de
terugkeer...
Kortom: we krijgen een kijkje in het leven van een Indiëganger
Kosten zijn  32,50 exclusief verzenden.Nu te bestellen bij Reinder H. Postma,
Oudwoude



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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Jaarvergadering  de Laatste  Eer.

Ee- vrijdag 4 maart 2016 is er in dorpshuis de Jister weer de jaarlijkse
ledenvergadering van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ van Ee geweest. Om 20.00
uur heet de voorzitter Atze Holwerda alle aanwezigen van harte welkom. De namen
van de overledenen worden genoemd en daarna een moment stilte ter
nagedachtenis.
Secretaris Janita Postma leest de notulen en het jaarverslag voor. Over de notulen
wordt een opmerking geplaatst, dat de delvers niet financieel omhoog gegaan zijn,
maar de dragers. Over het  jaarverslag zijn verder geen vragen of opmerkingen.
Hierna krijgt penningmeester Helmer Hansma de gelegenheid om het financiële
verslag met de vergadering door te nemen. Na enige toelichting en uitleg wordt ook
dit financieel verslag akkoord bevonden. Tiety Haaksma verklaart namens de
kascommissie dat de financiën op zeer correcte wijze worden bijgehouden met
complimenten voor de penningmeester.
Aansluitend op het financiële verslag komen het vaststellen van contributie, tarieven,
vergoedingen en uitkering bij overlijden aan de orde. De vergoeding voor de bode
gaat met € 25, = omhoog en de grafdelvers krijgen een verhoging van € 10.= en de
klokluider gaat er € 2.50 op vooruit.
Minke Rottiné is reglementair aftredend, en heeft te kennen gegeven, dat het na 2
termijnen tijd wordt om afscheid te nemen. Het bestuur heeft Tjitske Zijlstra bereid
gevonden om de ledenadministratie van haar over te nemen. Aansluitend wordt
Minke bedankt voor haar jarenlange dienst als zeer correct bestuurslid. Als dank krijgt
Minke een bos bloemen. Dan wordt er afscheid genomen van Halbe van der Kooi als
drager van onze vereniging. Hij blijft echter wel vrijwilligers. Ook hij krijgt een bos
bloemen en een cadeaubon.
Dan introduceert Atze onze extra bode Jolanda Dam. Zij vertelt over zichzelf en zal
naast Janny van der Wagen fungeren. Mevr. Froukje Wesseling-Schilstra neemt dan
het stokje over van Atze om te vertellen over haar vrijwilligerswerk als spreekster en
ondersteuner bij afscheid en uitvaarten. Ook zij krijgt een bos bloemen aangereikt als
dank voor haar duidelijke uitleg. Tijdens de pauze hebben de aanwezigen de tijd om
even persoonlijk met haar te praten.
Bij de mededelingen wordt vermeldt dat de paden op de begraafplaats binnenkort
zullen worden aangepakt. Ook wordt het riet op het baar hokje vernieuwd.
Tot slot worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog wel
even worden nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.



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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It Skûlplak en Familiedag
Bij deze willen we jullie laten weten dat wij als jeugdhonkcommissie ons gaan inzetten
om van het Skûlplak weer een plek te maken waar onze jeugd terecht kan.
In de eerste plaats gaat het dan om de jeugd die naar het voortgezet onderwijs gaat,
maar ook aan de groepen 6 7 8 zal worden gedacht. Zo hebben we 26 maart j.l deze
jeugd voor het eerst vermaakt. Ook is er een Playstation aangeschaft, er kan gedart
worden en muziek gedraaid worden. Er zijn plannen om een Beautymiddag voor de
meiden te organiseren i.s.m een kapster/nagelstylist en schoonheidsspecialiste uit de
buurt. En zo hebben we nog wat ideeën. Check onze Facebookpagina van Jeugdhonk ’t
Skûlplak voor de nieuwtjes.
Wanneer u belangstelling heeft, kom gerust eens langs!

FAMILIEDAG verbindt sportverenigingen Ee!
“Elkaar versterken, gebruik maken van elkaars sterke punten, elkaar groot maken!” Dat
dachten de organisatoren van de allereerste gecombineerde FAMILIEDAG. Deze
familiedag zal worden gehouden op vrijdag 27 mei en zaterdag 28 mei en wordt
georganiseerd door volleybalvereniging Oer’t Net, Tennis Club Ee, kaatsvereniging De
Trochsetters en voetbalvereniging Oostergo.
Op deze familiedag kan iedereen “proeven” aan deze mooie sporten, door ze te doen!
Op de vrijdagavond komt de jeugd in actie. Ze kunnen dan kennismaken met het
volleybal, het tennis, het kaatsen en het voetbal. Een unieke mogelijkheid om samen
met je leeftijdsgenoten 4 sporten op 1 avond te mogen doen. Op zaterdag wordt deze
familiedag voortgezet met spelelementen, waar ook jong en oud aan mee mag doen.
Aan het eind van het programma is er natuurlijk een barbecue waar het hele gezin aan
mee kan doen en kan napraten over de fantastische forehand, perfecte smash,
verschrikkelijke zitbal of geweldige omhaal. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er
samen een prachtige familiedag van te maken. Er zal nog voldoende worden
gecommuniceerd over het programma en over de begin- en eindtijden.
We zien jou, samen met jouw familie, graag terug op deze unieke allereerste
FAMILIEdag!

Tot 27 en 28 mei!
           Volleybalvereniging Oer’t Net              Kaatsvereniging De Trochsetters

  Tennisclub Ee                 Voetbalvereniging Oostergo



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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Dorpsnieuwtjes

Het geld uit de Kansenpot van het DOM-project (Dorps Ontwikkelings Maatschappij)
wordt goed benut. Zo zijn zes vrijwilligers momenteel druk bezig de begraafplaats bij ’t
Stienfek toegankelijker te maken. Om dit te realiseren hebben zij geld uit de Kansenpot
gekregen.

De zijpaden waren erg verouderd en aan vervanging toe. De opsluitbanden worden
allemaal vernieuwd en de grindstenen worden vervangen door schelpen. Daardoor zijn
de paden straks ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel of met rollator.

Evert Douma, Tjip Borger, Douwe de Jong, Halbe van der Kooi, Andries Douma en
Marten Wouda zijn druk bezig met de werkzaamheden.
Foto: Klasina van der Werf

Tige by tige!
De rommelmarkt, die werd gehouden op 27 februari j.l., heeft bijna 1000 (!!!) euro
opgebracht! Alle vrijwilligers en bezoekers bedankt!!
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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

                         Babyboom in Ee. Foto: Klasina vd Werf
–
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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




