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Redactie

Ytzen Westra

Burt Sytsma

Afke Wolters

Anette Hansma

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half juli 2013. Kopij kunt u inleveren vóór donderdag 

27 juni 2013 naar redactie@dorp-ee.nl of 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 andere ideeën, suggesties, op- 

en of aanmerkingen.

De foto op de voorkant is gemaakt door: Burt Sytsma

De redactie daagt je uit om mee te doen met de fotowedstrijd! 

Het is de bedoeling dat de omslag van elk Iester Nijs wordt 

opgefleurd met een foto van Ee in het betreffende seizoen. De 

volgende editie zal in juli verschijnen, dus leef je uit op een 

lente- of zomerfoto. De winnaar van elke editie zal worden 

beloond met een leuk prijsje. We zien je foto graag tegemoet 

via e-mailadres: redactie@dorp-ee.nl 

Eisen: een staande foto en minimaal 1 MB groot. 

Dorpsbelang

Vragen aan dorpsbelang kunt u mailen naar info@dorp-ee.nl

Colofon
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Beste dorpsgenoten,

Een half jaar geleden werden wij gevraagd door het dorpsbelang om na te denken over 

een nieuwe website voor ons dorp en een vernieuwde lay-out voor het Iester Nijs.

Wij zijn Burt Sytsma, Afke Wolters, Anette Hansma en Ytzen Westra.

De resultaten van de nieuwe website hebt u kunnen zien bij de presentatie van Jelte 

Westra op de jaarvergadering van Dorpsbelang.

Het is een mooie, moderne website geworden waarmee we weer jaren vooruit 

kunnen.

Voor u ligt het eerste nummer van het Iester Nijs nieuwe stijl.

Allereerst blijft het Iester Nijs een klankbord voor het verenigingsleven.

Alle nieuws van de vele verenigingen die ons dorp rijk is kunnen de revue passeren.

De nieuwe redactie wil meer: Een Iester Nijs , volledig in kleur uitgebracht, met steeds 

weer verrassende items.

Dit in kleur uitbrengen van het Iester Nijs brengt de nodige kosten met zich mee. Het is 

dan ook niet langer mogelijk om zonder adverteerders dit boekje uit te brengen. Alle 

bedrijven zijn aangeschreven om mee te doen met deze vorm van sponsoring.

Wij hopen dat u deze nieuwe aanpak zult waarderen.

Uw mening vinden wij heel belangrijk en daarom kunt u uw reacties zenden naar 

redactie@dorp-ee.nl. 

Wij wensen u veel leesplezier.

Foarwurd
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 15 april:      Himmeldei troch Ie (fanôf 13:30 uur)

 26 april:      Koningsspelen De Gearing

 Zaterdag 28 april:   Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

 Zaterdagochtend 27 april:  Lauwersmeermars passeert Ee

 Dinsdag 30 april:    Koninginnedag

 Vrijdag 10 mei:    Concert “Zon en maan en sterren” 

 Zaterdag 26 mei:   Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

 19 t/m 23 juni:     Dorpsfeest

 Zaterdag 30 juni:   Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

 Zaterdag 20 juli:   Ringrijden Tibma

 Zaterdag 28 juli:   Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

De agenda wordt op www.dorpee.nl up-to-date gehouden

Agenda
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Programma dorpsfeest

19 t/m 23 juni 2013
(Programma onder voorbehoud) 

Woensdag

Avond :  opening, jurering buurten, koersbal 

Donderdag

Middag :  spelletjes en disco basisschool leerlingen 

Avond :  bonte avond 

Vrijdag

Ochtend :  koffie drinken in de tent 

Middag :  buurtmeerkamp 

Avond :  optocht en band 

Zaterdag

Ochtend :  optocht, prijsuitreiking met matinee 

Middag :  gezinstocht en kaatsen 

Avond :  band 

Zondag

Middag :  tentdienst 

Opgave voor de optocht kan bij Sietse Wijbenga, tel: 06-20548533 of via de mail: 

s.wijbenga@hotmail.nl 

Graag de thema’s van de wagens voor 1 juni opgeven. Bij het opgeven dient een 

contactpersoon met telefoonnummer, de eigenaar en de chauffeur van de tractor te 

worden vermeld. Dit i.v.m. de nieuwe regels van de gemeente. 
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Hairstyliste Anneke
Geknipt voor het hele gezin!

Hairstyliste Anneke
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0519-250929
06-46423306

www.hairstyliste-anneke.nl

Autorijschool Freddy Sieperda

www.autorijschoolsieperda.nl

Freddy Sieperda

De Koarte Bun 5

9131 LK  Ee

0628631232

f.sieperda@live.nl
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Tijdens de ledenvergadering van 15 maart heeft onze nieuwe redactie, met haar 

ambitieuze plannen, zich aan ons gepresenteerd. Als bestuur zijn wij blij met het 

enthousiasme waarmee dit viertal van start is gegaan en nu is het aan ons allen de 

schone taak om hen ook “oan it wurk te hâlden”. 

Daarom ook aan u als lezers het verzoek om gebruik te 

maken van deze communicatie, namelijk het Iester Nijs 

en de website, zodat daarmee aan de hoge verwachting 

kan worden voldaan. Vanaf deze plek veel succes! Maar 

ook  dank aan Mäbel voor haar inzet in de afgelopen 

jaren om It Iester Nijs  te maken tot wat het nu is. 

Vanuit het bestuur nog enkele aanvullingen op onze ledenvergadering. 

Wij wijzen u nog op een artikel over de “vastgestelde” contributieverhoging, want 

zoals u kunt lezen gelden hiervoor ook statuten, waar wij ons aan moeten houden.

Op 15 maart gaf de voorzitter aan, dat er binnenkort een Himmeldei, in samenwerking 

met onze school en gemeente georganiseerd wordt. Deze zal worden gehouden op 

maandag 15 april. Vanaf 13.30 uur gaan wij verzamelen bij de school en daar komt een 

verdere uitleg. Een echte “maitiidsaktiviteit” die voor de eerste keer ook in Ie zal 

worden gehouden. Maar daar hebben we wel vrijwilligers voor nodig, van jong tot oud, 

om samen te werken aan een netjes en schoner dorp. Dus Iesters gearwurkje dizze dei 

fanút De Gearing! Niet alleen fitte 50+ sers, maar iedereen is welkom. Hier is ook de 

slogan “vele handen maken licht werk” van toepassing.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er dit jaar overal extra activiteiten zijn rond 

Koninginnedag. Alle basisscholen in Nederland zijn gevraagd om deel te nemen aan de 

Koningspelen op 26 april. Een dag waarbij sportiviteit en bewegen centraal zal komen 

te staan. School heeft gevraagd of Dorpsbelang ook mee wil denken over de invulling 

van deze dag. Opnieuw een signaal hoe belangrijk een school is voor een leefbaar dorp.

Binnenkort ontvangen de ondernemers een uitnodiging van Dorpsbelang voor een 

ondernemersavond. 

Tot slot de 4 mei commissie. Dorpsbelang zal in samenwerking met school en deze 

commissie de doden herdenking organiseren.

U ontvangt t.z.t. hierover meer nieuws en een uitnodiging om aan deze traditie een 

waardevolle invulling te geven.  Als bestuur doen wij nu alvast een oproep om hierbij 

aanwezig te zijn zodat wij als dorpsbewoners, jong en oud, die leven in vrijheid, ons 

respect kunnen tonen voor het verleden. 

Het bestuur.

Dorpsbelang
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Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Ee, gehouden op 

vrijdag 15 Maart 2013 in dorpshuis de Jister

Voorzitter Hans Kroodsma kon een zestigtal leden welkom heten, waaronder opvallend 

veel jeugd,  raadsleden Lolke Folkertsma (FNP), Klaas Slagman (Christen Unie), Jaap 

Postema (FNP), Johannes Bruinsma (PvdA) en Martinus Hiemstra (CDA).

Na een agendawijziging volgen er een aantal mededelingen:

 Op dinsdag 2 april is er in dorpshuis de Jister van 17.00 uur tot 21.00 uur een 

informatieavond van de NAM over de nieuwe werkzaamheden met betrekking tot de 

gasproductie vanaf augustus 2013

 De attenties en vergoedingen namens Dorpsbelang voor zowel vrijwilligers als 

bestuursleden worden afgeschaft.

 De leeftijd voor het 55+ uitje zal worden verhoogd naar 60+. De busreis zal,  vanwege 

weinig belangstelling, worden vervangen door een gezellige middag.

 Na de ledenvergadering zal er in het najaar nog eenmaal een inloopspreekuur 

plaatsvinden. De animo voor dit spreekuur is niet meer zo groot. We merken, dat 

steeds meer mensen ons op andere manieren weten te vinden, bijvoorbeeld via de 

mail.

 Vorig jaar heeft dorpsbelang besloten om geen kerstboom te plaatsen op de 

Uniastrjitte. We hebben de ondernemers gevraagd om na te denken over eventuele 

versieringen in het dorp. 

 De gezamenlijke nieuwjaarswens in de huis aan huis krant was een “snelle” actie die 

erg succesvol was. Veel ondernemers en/of verenigingen hebben hier positief op 

gereageerd. Op deze manier hebben we met elkaar Ee in de picture gezet.

 Het plan van de Iester opfeart, wat deel uitmaakte van het Súd Ie project is van de 

baan. 

 De schoolcommissie heeft te kennen gegeven, dat ze in verband met organisatorische 

redenen, willen stoppen met het organiseren van de 4 Mei herdenking.(vaak 

vakantietijd). Dorpsbelang vindt het wel belangrijk, dat deze herdenking blijft en 

daarom is er een speciale 4 Mei dodenherdenking commissie in het leven geroepen, 

die bestaat uit: Nynke Seldenrijk, Ale Hansma en Rigtsje Borger. Zij gaan in 

samenwerking met het dorpsbelang en de schooljeugd deze herdenking organiseren.

 Op zaterdag 27 april komen er wandelaars door ons dorp die meedoen aan de 

Lauwersmeermars van 65 kilometer. Een oproep om op deze dag de Iester dorpsvlag 

uit te hangen.

Notulen 1/5 
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 In samenwerking met de school zal er binnenkort een Himmeldei worden 

georganiseerd in ons dorp. Alle dorpsgenoten, die mee kunnen/willen helpen zijn van 

harte uitgenodigd.

 We hebben kunnen terugzien op een goed “oud en nieuw-viering” in ons dorp. Er 

waren goede afspraken gemaakt met de burgemeester, de brandweer en onze jeugd. 

De jeugd heeft zich hier prima aan gehouden. Helaas is de Gemeente niet alle 

afspraken nagekomen. Vanwege het slechte weer is op oudjaarsnacht de 

vuurwerkshow niet doorgegaan. We bewaren deze show voor de volgende 

oudjaarsnacht. Nadere informatie volgt nog.

 Vanwege deze speciale Koninginnedag is er een commissie samengesteld uit het 

dorpshuisbestuur, de drumband, het jeugdhonkbestuur en het dorpsbelang.

Na deze mededelingen werden de notulen van de vorige vergadering in behandeling 

genomen. We hebben afgesproken, dat we deze notulen in de toekomst eenmaal gaan 

verspreiden en wel in het eerstvolgende Iester Nijs. Voor de volgende ledenvergadering zal 

er naar de website verwezen worden waar alle Iester Nijs edities op staan. Vervolgens 

kwam het jaarverslag aan bod. De vergadering had op beide verslagen geen op- en/of 

aanmerkingen op. Het volgende punt was het financieel verslag van 2012. Sjoukje 

Boersma gaf een toelichting. Het oud papier levert ons als dorp toch elke keer weer een 

leuk bedrag op. Het verslag zag er keurig uit en werd goedgekeurd. 

Daarna werden de kampioenen in het 

zonnetje gezet. Klaas en Jacob de Jong 

werden gefeliciteerd met het behalen 

van de eerste prijs van een grote 

duivenvlucht (1 ste Nationaal NPO Sens) 

afgelopen zomer. Van de meer dan 6000 

duiven kwam de duif van K. de Jong en Zn 

als eerste thuis. Een unieke prestatie.

En dan was het de beurt aan de 

feestcommissie. Melle Pieter Prins stelde eerst de leden van de feestcommissie voor. De 

commissie bestaat uit Melle Pieter Prins, Egbert Luinstra, Klaske de Haan en Sietse 

Wijbenga. Melle Westra werd voorgesteld als adviseur van de feestcommissie. Vervolgens 

werd het programma voor het dorpsfeest, dat gehouden wordt van 19 t/m 23 juni 2013 

gepresenteerd. Binnenkort krijgen de buurtverenigingen bericht over wat er allemaal van 

hen verwacht wordt.

Notulen 2/5 
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Zaterdagochtend 27 april 2013

Vanaf de start in Zoutkamp wordt tegen de wijzers van de klok in rond het 

Lauwersmeer gelopen. Wandelaars kunnen onderweg volop genieten van de 

prachtige flora en fauna, water, luchten en vergezichten die het 

Lauwersmeer te bieden heeft. Ook worden verschillende dorpen rondom het 

Lauwersmeer aangedaan, waaronder Ee (alleen de deelnemers van de 65 

km) . De deelnemers krijgen een historisch stukje Ee te zien en gaan 

stempelen bij de kantine van de voetbalvereniging Oostergo. 

De organisatie van de Lauwersmeermars wil er graag een jaarlijks 

terugkerend evenement van  maken. 

Voor wie meer informatie wil is er de website: www.lauwersmeermars.nl 

En om er als dorpsbewoners een feestelijke tint aan te geven steken 

we allemaal onze Iester vlag uit!

Lauwersmeermars passeert Ee
OPEN DAGEN do. 11 april 13.00 - 21.00 u.

vr. 12 april 13.00 - 21.00 u.
OP DE TERP za. 13 april 11.00 - 16.00 u.
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Na deze presentatie kreeg Melle Westra het woord om het financieel verslag van de 

feestcommissie toe te lichten. Er waren geen vragen, daarom kon ook dit verslag worden 

goedgekeurd. Raymond Hoekstra gaf namens buurtvereniging Bernardstrjitte aan,  dat hij 

de hoogte van de eerste prijs, €350,  van de fietstocht tijdens het minidorpsfeest erg hoog 

vond. Hij pleit voor meer en dan kleinere prijzen. Titia Venema nam toen namens de 

kascommissie het woord en gaf aan dat het er bij de penningmeester van het dorpsbelang 

en de feestcommissie goed uitzag. Samen met Atze Holwerda had ze de beide 

boekhoudingen gecontroleerd. De voorzitter bedankte de commissie, waarna er voor Titia 

Venema een ander commissielid moest worden benoemd. Rigtsje Borger zal deze taak op 

zich nemen.

Het laatste punt voor de pauze was het voorstel van de contributieverhoging. De 

vergadering kon instemmen met dit voorstel om de contributie te verhogen. Voor 

alleenstaande wordt dit €10,00 en voor gezinnen €15,00 per jaar.

Na de pauze was het woord aan Sikke Tuma. Hij deed een verslag over het Vlasmuseum.  

Hij vertelde over een wandeltocht georganiseerd vanuit Dokkum, de voorstelling HEBECA, 

waar de medewerkers van het vlasmuseum hun bijdrage aan hebben geleverd, de 

werkzaamheden en uitstapje naar Verhildersum en het Nederlands Kampioenschap 

repelen. Een opsteker voor het vlasmuseum was, dat de subsidie stroom van Markant 

(organisatie van 25 musea) voor 4 jaar is verlengd. Vervolgens kregen we nog een 

toelichting op het financiële verslag.

Aukje Torensma nam toen het woord uit naam van dorpshuis de Jister. Zij vertelde over de 

bestuurswisseling in de Raad van Toezicht. Wieger Sikkema heeft het voorzitterschap 

overgenomen van Hans Kroodsma. In het dagelijks

bestuur zijn Menno Westra en Aukje Torensma als nieuwe leden toegetreden. De geplande 

kaartavonden zijn helaas per direct gestopt wegens te weinig animo.

De volgende spreker was Halbe v/d Kooi, namens de Stichting Welzijn Dongeradeel. Hij 

vertelde enthousiast over de koersbalclub met haar 40 leden en de sjoelclub van zo’n 

20/25 leden. Over de gemeentelijke koersbalwedstrijden en natuurlijk over de 

buurtkoersbalwedstrijden. Tevens nodigde hij een iedere boven de 55 jaar uit om 

vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

Jelmer Kok van de DOM commissie kreeg vervolgens het woord. In een duidelijke 

PowerPoint presentatie vertelde hij over het wie, wat en waarom van deze commissie.

Notulen 3/5 
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Voor Ee liggen er een aantal kansen, namelijk een subsidieregeling van 40%, leningen voor 

grotere projecten en een kansenpot voor publieke projecten en sociale activiteiten. 

De particulier neemt contact op  met de DOM commissie, de DOM commissie Ee toetst en 

stimuleert de particulier en de DOM koepel beslist. Vanuit de zaal kwamen nog een aantal 

vragen. Emko Vis vraagt hoeveel tijd er is om ideeën in te brengen. Het project loopt 

minimaal 3 jaar. Wieger Sikkema vraagt hoe vaak de DOM koepel beslissingen neemt over 

ingediende aanvragen. De DOM koepel vergadert 1 keer per maand en in deze 

vergaderingen kunnen eventuele beslissingen worden genomen. Burt Sijtsma vraagt naar 

de bordjes met QR codes door het dorp. Dit project wordt gezamenlijk opgepakt door de 4 

dorpen in Dongeradeel met een beschermd dorpsgezicht.

Hierna volgde het punt: Presentatie nieuwe activiteiten. Emko Vis presenteerde het 

nieuwe dorpslogo. Een compacter logo met de elementen woningen/boerderijen/kerk, Ee 

als terpdorp, Ee aan het vaarwater, Ee als vlas dorp. Het oude logo (pentekening van de 

contouren van het dorp) blijft ook nog bestaan.

Jelte Westra presenteerde de nieuwe website www.dorp-ee.nl. Een frisse site waar 

beeldmateriaal een prominente plaats heeft gekregen. Ook is er vanaf heden een 

Facebook- en Twitteraccount. Een goede website valt en staat met wat er wordt 

aangeleverd, dus werd er een oproep gedaan aan verenigingen om materiaal aan te 

leveren.

Ytzen Westra vertelde over het vernieuwde Iester Nijs. De eerstvolgende editie valt in april 

bij iedereen op de mat. Vier keer per jaar komt het Iester Nijs uit. Het wordt een full color 

boekje met een stevig kaft en verschillende nieuwe rubrieken. Op de voorpagina komt de 

winnende foto van de fotowedstrijd. Er is voor ondernemers de mogelijkheid om in het 

Iester Nijs te adverteren. Zij kunnen dan contact opnemen met de redactie. (Ytzen Westra, 

Burt Sijtsma, Anette Hansma en Afke Wolters).

Hierna nam voorzitter Hans Kroodsma het woord. Hij riep Mäbel Kalksma naar voren en 

bedankte haar met een prachtig bloemstuk, gemaakt door Nynke Seldenrijk van Selden sa. 

Mäbel stopt, na 9 jaar, met het maken van het Iester Nijs.

Punt 12 was door voorzitter Hans Kroodsma al ingeleid door de woorden “De wrâld hat in 

nije paus, mar Ie kriget in eigen Flaakspaad”.  Op de oostzijde van Ee nabij het Stienfek 

komt een heus “Flaakspaad”. Een mooie wandelgelegenheid door het dorp en het 

dorpsbos d.m.v. een wandelpad van beton. Staatsbosbeheer en de gemeente verlenen 

hierin hun medewerking. Het geheel wordt financieel mogelijk gemaakt door de NAM en 

een subsidie van Plattelânsprojekten.  Er zal binnenkort een dorpscommissie worden 

samengesteld; een goed voorbeeld hiervoor is de boscommissie van Metslawier. 

Notulen 4/5 
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Tineke v/d Veen vraagt naar de plannen van het andere stukje bos bij het terrein van de 

ponyclub. Dit wordt eerst niet meegenomen.  Misschien kan het onderhoud van dit bos wel 

mee worden genomen door de boscommissie. Burt Sijtsma vraagt naar de mogelijkheid om 

een stukje Vlas te verbouwen op de open plek in het bos. De voorzitter antwoordt dat de 

mogelijkheid hiervan ook in het project is opgenomen.

Tenslotte volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen:

* 20 Juli is er voor de 20 ste keer ringrijden op Tibma. Een feestelijk gebeuren met ’s 

avonds live muziek.

* Binnenkort kunnen er nieuwe dorpsvlaggen worden besteld. Meer informatie hierover 

volgt in het aankomende Iester Nijs.

Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij bedankte Helmer Hansma voor het 

maken van de presentatie en het bedienen van de beamer. Hij benadrukte dat we blij 

mogen zijn met een dorp als Ee. Een dorp dat mag beschikken over een basisschool en 

dat dit ook ten gunste is voor de leefbaarheid in een dorp.

Hij bedankte een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng en eindigde met de 

woorden: Er ligt een taak voor ons allemaal! 

Mei syn allen foarút!!

Notulen 5/5 
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Beste ouders/verzorgers van de kinderen van De Gearing , beste dorpsgenoten,

Het dorpsfeest van Ee is aanstaande en over de invulling en de rol van school en 

feestcommissie is wat onduidelijkheid gerezen. Wij hopen met deze brief meer 

duidelijkheid en helderheid te verschaffen. 

School en feestcommissie willen graag onderstrepen dat we het meedoen van de 

schoolkinderen aan het feest erg belangrijk vinden. School heeft ruim op tijd bij de 

feestcommissie aangegeven bij de planning en invulling van het dorpsfeest  betrokken 

te willen worden. Door wat bestuurswisselingen zijn wij  hier in  tekort geschoten. Wat 

tot gevolg had dat de schoolleiding te laat op de hoogte was van het feit dat het 

dorpsfeest nog in dit schooljaar plaats zou vinden en er zodoende geen rekening mee 

heeft kunnen houden in de jaarplanning. Daar de zomervakantie in 2013 2 weken 

vroeger valt en ook in mei de scholenkoepel 2 weken vakantie had voorgeschreven, 

bleef er geen speelruimte over om nog een extra dag vrij te geven.

Er is intensief overleg tussen feestcommissie en school geweest om de resterende 

mogelijkheden te benutten. Daar is uitgekomen dat de activiteiten op 

donderdagmiddag, de spelletjesmiddag, onder schoolse activiteiten kunnen worden 

geplaatst. Na overleg met dhr. Waslander, algemeen directeur van de scholenkoepel, 

kunnen we melden dat de vrijdagmiddag  ook vrijaf is gegeven. 

’s Morgens  is er nog wel school voor de groepen 3 tot en met 8. Het verplaatsen van 

de optocht van de vrijdagmorgen naar de vrijdagavond moet los worden gezien van 

bovenstaande. Hier zijn andere redenen voor. 

Hiermee hopen we als feestcommissie en schoolcommissie voldoende uitleg te hebben 

verschaft over het ontstaan van deze lastige situatie en de invulling van het dorpsfeest 

voor de kinderen van de lagere school. Mochten er onverhoopt nog vragen of 

onduidelijkheden zijn kunt u contact op nemen met:

Melle Pieter Prins (voorzitter feestcommissie)

06-12268533 

Atze Holwerda (voorzitter schoolcommissie)

06-23023937 

Dorpsfeest
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Op de ledenvergadering is er gesproken over de dorpsvlag. Na inventarisatie tijdens de 

vergadering bleek dat ongeveer 50% van de aanwezigen een dorpsvlag 

in zijn/haar bezit heeft. 

Dorpsbelang heeft bij de Dokkumer Vlaggen Centrale ( via Raymond Hoekstra) een 

offerte gevraagd om de Iester vlag te laten herdrukken. 

Een “normale” vlag in het formaat 100x150 cm komt op € 33,25 incl. BTW. Voor een 

vlag in de mast komt de prijs op € 80,00 incl. BTW. Formaat is dan 150x225 cm.

Het zou mooi zijn, dat we straks met dorpsaangelegenheden, allen met de dorpsvlag 

kunnen vlaggen. 

Belangstellenden kunnen de vlag bestellen vóór 1 mei 2013, via: 

info@dorp-ee.nl of via Sjoukje Boersma, Hege loane 4, Ee. Tel. (0519)-701170.

Iester dorpsvlag
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D.O.M.: kansen voor particulieren, verenigingen en ondernemers

In de vorige editie van het Jister Nijs hebben we al aangegeven dat er de komende drie jaar 

ontzettend veel kansen liggen voor Ee. Kansen voor bewoners van woningen in het 

beschermde dorpsgezicht en kansen voor ondernemers / verenigingen. De D.O.M. (Dorps 

Ontwikkelings Maatschappij) heeft als doel de leefbaarheid in de 4 beschermde 

dorpsgezichten van Dongeradeel te verbeteren. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van 1,5 

miljoen euro voor de komende 3 jaar.

Zoals we op de afgelopen dorpsbelangvergadering al hebben aangegeven,  zijn er een 

drietal mogelijkheden: subsidie, leningen en kansenpot. Er komt een subsidieregeling voor 

particulieren (binnen beschermd dorpsgezicht, rijksmonumenten uitgezonderd) met een 

maximum subsidiebedrag van 5.000,- euro. Een laagrentende lening voor particulieren 

(binnen beschermd dorpsgezicht, rijksmonumenten uitgezonderd) met een maximum 

bedrag van 50.000,- euro. Deze subsidie en leningen kunnen worden ingezet voor 

beeldbepalende verbeteringen aan de woning. Voorbeelden hiervan zijn: nieuwe dakgoten, 

nieuwe dakkapellen, nieuwe voeg, etc. 

De kansenpot is voor het hele dorp. Deze kansenpot kan worden aangesproken voor 

initiatieven die een positieve bijdrage hebben aan de leefbaarheid in ons dorp. 

De D.O.M. bestaande uit Melle Westra, Cor Bergsma, Jelmer Kok, Sjoukje Boersma, Evert 

Douma en Klaas Sipma zijn druk bezig met de voorbereidingen. Wanneer alles volgens 

planning loopt wordt de Koepel-DOM (besluitvorming) eind april in de gemeenteraad-

vergadering bekrachtigd en kunnen de aanvragen van particulieren en verenigingen 

beginnen.

Wat kunt u van de D.O.M. van Ee verwachten de komende periode: zodra alle lichten op 

groen staan, zal er een nieuwsbrief bij u op de mat vallen, met daarin alle informatie over 

de mogelijkheden. Ook zal in deze nieuwsbrief staan hoe u de aanvragen in moet dienen en 

bij wie. Het heeft dus op dit moment nog geen zin om aanvragen in te dienen. Dit kan pas 

op het moment dat de nieuwsbrief is verschenen. Ook zal de D.O.M.  de verenigingen 

binnenkort uitnodigen om aan te geven welke kansen er voor verenigingen kunnen 

ontstaan. Op een speciale bijeenkomst voor de ondernemers zal de D.O.M. een presentatie 

geven over de mogelijkheden voor ondernemers.

Wat kunt u doen op dit moment: nadenken op wat voor manier u gebruik kunt maken van 

de geboden mogelijkheden, als particulier of als vereniging / ondernemer. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de 

D.O.M. in Ee.

D.O.M.  1/2
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Onze dank is groot !!! 

Afgelopen zomer hebben we onze dorpsgenoten gevraagd ons financieel te 

steunen zodat we een nieuw tenue kunnen aanschaffen.

En... Jawel... dit heeft het mooie bedrag van ruim 700 euro opgebracht.

Hiermee hebben we nieuwe broeken en blouses aan kunnen schaffen waar we erg blij 

mee zijn!

Dus langs deze weg; bedankt!!

Vriendelijke groeten van de drumband Ee 

Drumband

Noch in sniepop op 30-3-2013
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Zaterdagochtend 27 april 2013

Vanaf de start in Zoutkamp wordt tegen de wijzers van de klok in rond het 

Lauwersmeer gelopen. Wandelaars kunnen onderweg volop genieten van de 

prachtige flora en fauna, water, luchten en vergezichten die het Lauwersmeer te 

bieden heeft. Ook worden verschillende dorpen rondom het Lauwersmeer 

aangedaan, waaronder Ee (alleen de deelnemers van de 65 km). 

De deelnemers krijgen een historisch stukje Ee te zien en gaan stempelen bij de 

kantine van de voetbalvereniging Oostergo. 

De organisatie van de Lauwersmeermars wil er graag een jaarlijks terugkerend 

evenement van  maken. 

Voor wie meer informatie wil is er de website: 

www.lauwersmeermars.nl 

Een vriendelijk verzoek om op deze ochtend 

de Iester vlag uit te hangen

Lauwersmeermars passeert Ee

Sudoku
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Afgelopen ledenvergadering (15-3-2013) stond er op de agenda het punt 

contributieverhoging. 

Het voorstel is om met ingang van 2013 de contributie te verhogen van: 

Alleenstaanden naar € 10,-- (was € 7,--) en gezinnen naar € 15,-- (was € 11,--). 

Van de aanwezig leden kwam er geen bezwaar. 

Volgens de statuten zou 2/3 van de leden met dit besluit moeten instemmen. Die waren er 

tijdens de vergadering niet aanwezig. Vandaar dat we dit op deze manier nog bij u kenbaar 

maken. 

Indien u bezwaar hebt tegen deze contributieverhoging kunt u dit tot 1 mei a.s. doen bij de 

secretaresse van Dorpsbelang, 

Jeannet Sipma - De Jong, Lytse Loane 16 of via info@dorp-ee.nl. 

Indien er voor 1 mei a.s. weinig (minder dan 1/3) of geen reactie is gekomen, dan wordt 

deze contributieverhoging als akkoord verklaard en zal de nieuwe contributie eind dit jaar 

worden geïnd.

Contributieverhoging

Wêr is dit??
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Toen & Nu 
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We starten deze rubriek met een recept van Jannie Wolters-Wouda: 

Ovenschotel met prei 
Nodig: 

 Aardappelen (grof geprakt, gepureerd, aardappelschijfjes, 

maar net wat je lekker vindt) 

 Prei (kan ook met witte kool, sperziebonen, …..) 

 Gekruid gehakt 

 Pindasaus 

 Paneermeel of beschuitkruim 

 Eventueel wat Nootmuskaat 

 Boter 

Bereidingswijze: 

De aardappelen en groente voorkoken, goed afgieten / uit laten lekken.  Rul het gehakt 

in een koekenpan, pindasaus toevoegen. Vet een ovenschaal in, bedek de bodem met 

de helft van de aardappelen. Hier bovenop de groente, gevolgd door de gehakt met 

pindasaus. Tot slot nog de overgebleven aardappelen, bedekt met beschuitkruim, 

nootmuskaat en hier en daar een mespuntje boter. (voor een lekker krokant laagje). 

Half uurtje in een voorverwarmde oven van 180 graden en...      

              smullen maar!!! 

Iets  te koop???  

Omschrijf uw artikel en geef uw telefoonnummer door!

redactie@dorp-ee.nl

Út de Iester Koken

Iester merke
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Even wat nieuwtjes van de basisschool! Zoals sommigen al gemerkt hebben, ondergaat 

de school momenteel een opknapbeurt. Na de herfstvakantie is men gestart met het 

schilderen van de klaslokalen. Steeds opnieuw moet een lokaalgroep tijdelijk verhuizen 

zodat de conciërges van de onderwijskoepel vrij spel hebben om hun werk te doen. 

Frisse kleuren worden aangebracht op de muren, met daarbij voor elk lokaal een eigen 

kleur. Bij de kleuters is nieuwe vloerbedekking gelegd door een stoffeerder. In de 

voorjaarsvakantie zijn de toiletgroepen aangepakt; die dateerden grotendeels nog van 

de beginjaren 70. Er is mechanische ventilatie aangelegd en de tegelvloeren zijn 

vervangen door kunststofvloeren. Begin februari zijn de Cito-eindtoetsen afgenomen 

en voor groep 8 nadert dan de keus voor een bepaalde vervolgopleiding. Best 

spannend!

De lokaalgroep 7-8 heeft een leuk uitje gehad: Eelke Veltman uit groep 7 heeft een 

ontwerpwedstrijd van de gemeente Dongeradeel gewonnen. Zijn ontwerp met 

tulpenbollen is dit voorjaar op de bolwerken van Dokkum te bewonderen. Sponsor ASN 

installaties bood een geheel verzorgde dag op 13 maart naar wetenschapscentrum 

"Nemo" in Amsterdam aan.

Op 4 mei bent u van ons gewend dat de dodenherdenking op de oude begraafplaats 

wordt georganiseerd(Dorpsbelang doet het eens in de 5 jaar ). Het blijkt toch moeilijk 

te zijn om dit op een waardige wijze te regelen, met daarbij voldoende aandacht voor 

de kinderen van de school. Zeker nu 4 mei steeds in een schoolvakantie valt . Daarom 

is in overleg met dorpsbelang besloten dat evenals een aantal jaren terug, de 

herdenking en geschiedenis aandacht krijgen in het lesprogramma en dat de kinderen 

van groep 7-8 in schooltijd een bezoek brengen aan het grafmonument van Dr. Ruinen. 

Dorpsbelang heeft inmiddels een commissie ingesteld die elk jaar dit op een passende 

wijze zal regelen.

Direct na de voorjaarsvakantie heeft onze school bezoek gehad van de 

onderwijsinspectie. Eens per 4 jaar vindt dit plaats, en dan wordt de school over een 

heleboel facetten doorgelicht. Gelukkig kon de inspecteur vrij snel concluderen dat De 

Gearing alles goed voor elkaar had. Een hele opluchting voor het team , dat hier flink 

aan had gewerkt. 

Op 4 april is een informatieve ouderavond gepland over de "Kanjertraining", een 

methode over sociale omgang en tegen pesten op school; een onderwerp dat 

momenteel erg actueel is. Van harte uitgenodigd! Om een inschatting te kunnen 

maken op hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen voor deze ouderavond, 

vragen we mensen die geen (meer) kinderen op school hebben, maar wel graag willen 

deelnemen zich aan te melden op: directie@gearing-pcbodongeradeel.nl 

‘De Gearing’
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Verslag ledenvergadering uitvaartvereniging’ de Laatste Eer’ te EE.

Ee - vrijdag 1 maart 2013 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 Dirk Zijlstra alle aanwezigen van harte welkom. De namen van de 

negen overleden leden van 2012 worden genoemd en daarna een moment stilte ter 

nagedachtenis. Secretaris Janita Postma leest de notulen en het jaarverslag voor. In het 

jaarverslag valt op, dat het ledenaantal daalt, dit komt vooral door een daling van het 

aantal ingeschreven kinderen. Het blijft belangrijk om verhuizingen, gezinsuitbreiding, 

samenwonen etc. door te geven aan het bestuur. Over de notulen en jaarverslag zijn 

verder geen vragen of opmerkingen. Hierna krijgt penningmeester Jaap 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. Gerhardus de 

Jong 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 € 5, = omhoog en de dragers krijgen een verhoging van 

€ 2,50. Anneke Braaksma is reglementair aftredend, maar stelt zich voor nog een 

periode herkiesbaar. Anneke krijgt hiervoor een warm applaus. Vanuit de Federatie 

wordt aangeraden om een evaluatieformulier te gebruiken, om te kijken of de 

begrafenis naar wens is verlopen. Het bestuur zal een formulier opstellen. Na de pauze 

krijgt Ulbe Bergsma van Stichting Reddingsboot Lauwersoog het woord over as 

verstrooiing op zee. In eenvoudige en duidelijke bewoording geeft hij uitleg over dit 

steeds vaker voorkomende fenomeen. Bergsma vertelt a.h.v. dia’s wat de Stichting 

Reddingsboot doet. Tijdens de vaart en as verstrooiing houden ze zich aan een vast 

protocol. Zo hangt de Nederlandse vlag halfstok bij ontvangst van de familie aan boord 

en de rouw vlag hangt achterop het schip. Met de familie wordt van te voren 

besproken waar de as verstrooid zal worden. Deze gebeurtenis wordt waardig gedaan. 

Na de presentatie worden de vragen van de aanwezigen nog beantwoord en krijgt 

Bergsma een bloemetje aangereikt als dank voor zijn duidelijke uitleg.

Na zo’n 35 jaar dienst aan de begrafenisvereniging heeft de heer Auke Veenstra 

aangegeven dat hij nu graag wil stoppen. Hij was eerst 6 jaar drager en in 1983 is hij 

bode geworden. Hij geeft zelf aan, dat hij 450 overledenen naar de begraafplaats heeft 

gebracht. Dit is ongeveer het halve dorp. Veenstra wordt bedankt voor zijn goede 

werkzaamheden en krijgt een bloemstuk en een VVV-bon. Hierna wil Veenstra graag 

‘De Laatste Eer’
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het bestuur bedanken en de dragers voor de altijd plezierige samenwerking. Alle 

begrafenissen zijn goed verlopen, al waren sommige plechtigheden wel heel 

emotioneel. Namens de dragers neemt ook Burt Sytsma afscheid van Veenstra. De 

samenwerking was altijd heel plezierig en als de situatie dit 

toeliet vaak met een gepast grapje. Na afloop van de 

plechtigheid volgende dan een evaluatie. De dragers 

vinden het jammer, dat Veenstra stopt, maar ze gaan met 

volle moed verder met onze bode Janny van der Wagen-

Boersma. Als afscheid krijgt Veenstra een foto en een 

bloemetje voor de vrouw. Dan zijn er ook nog jubilarissen: 

allereerst Ytsje Hiemstra; zij is 25 jaar als aflegster bij onze vereniging aangesloten. 

Ytsje krijgt een bos bloemen voor haar inzet. Dan wordt ook Halbe van der Kooi naar 

voren geroepen. Dit voor zijn 12.5 jarige inzet als vrijwilliger op de begraafplaats. Ook 

hij krijgt een bos bloemen. Bij de mededelingen wordt vermeldt dat er geen 

mogelijkheid tot bijverzekeren bij AdviesPartner meer bestaat, ze hebben zelf de 

samenwerking opgezegd i.v.m. Het provisieverbod en door het verbod van de AFM. Als 

er leden zijn, die zich willen bijverzekeren, dan moeten ze dit zelf regelen. ot slot 

worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog wel even 

worden nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.

Contactgegevens uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ te Ee:

Bestuur:

- Dhr. D. Zijlstra        tel: 518690

  (voorzitter)     

- Dhr. J. Hansma        tel: 518605 

  (penningmeester)

- Mevr. J. Postma- Oosterhuis     tel: 518717

  (secretaris)

- Mevr. M. Rottiné        tel: 518618

  (ledenadministratie)

- Mevr. A. Braaksma- Walda     tel: 518607

  (contact begraafplaats en monumentbemiddeling)

Bode:  

Mevr. J. v.d. Wagen- Boersma    tel: 0519-321947
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Efkes in stikje oer it gebeuren fan de Fodkoer it ofrûne healjier. Begjin oktober binne 

we utein setten mei de repetysje jounen fan it stik dat yn febrewaris ùtfiert wurde sil. It 

wie in hiele toer om in geskikt plak te fienen en dan ek nog op een bepaalde jûn dat 

elkenien kin. We ha plak foun in it jeugdhonk. It wie foar de measte spilers in oanslag 

op hun stem, omdat it der sa bot klinkt, mar der binne we ek wer oerhinne kaam. Dan 

is it wer ald en nei west en moat der mear gebeure dan repetearje. Hoe komt it mei de 

opbouw fan it toniel? En wa dogge dat. Wat foar klean moat we oan hawwe en wa en 

hoe moat it toniel oanklaaid wurde, de ferljochting, it lûd, in stikje yn de krante, 

ferkeap fan te tagongskaartsjes, wa docht it grime en kapwurk? Wa fersoarchet de 

ferlotting? Ensf. Foar dat we it yn e gaten ha,binne we oan e generale ta. Dit is ek de 

earste kear dat we mei ús stik echt op it toniel steane. 

Freed 15 en sneon 16 febrewaris wie it dan safier en brochten wy it stik Tonielen om 

juwielen op ‘e planken. De beide jûnen waarden iepene troch Melle Pieter, wernei ús 

regiseuze Lisa de spilers foarstelde.

It stik spilet him ôf yn in ald utsloerd doarpskafee “De Drie Baarzen” yn Halsum fan 

Gerlof (spile troch Cornelis) en syn suster Mike (spile troch Marja). Sy kinne it net iens 

wurde wa op it kafee passe sil en wa nei it carnaval sil yn it doarp efkes fierderop. Mar 

dan komt Bonne deryn (spile troch Melle Pieter), in ald kameraad fan Gerlof, die elkoar 

jieren net sjoen hawwe. Se helje beide sterke ferhalen nei foaren die`t se foarhinne 

belibbe hawwe. It draait der op ut dat Bonne de saak waarnimme sil. Jo kinne it hast al 

riede hoe oft it fierder giet.Gerlof en Mike binne nog mar krekt de doar út of der 

steane de earste gasten al oer de drompel. Floris (spile troch Ale) en syn freondinne 

Sandra (spile troch Janneke). Bonne moat daliks yn’t spier, en docht dat ek al moat er 

him yn alle bochten wringen om it eltsenien nij de sin te meitsjen. Floris hat syn frou 

bemietere en wol er mei syn freondinne Sandra der tusken utknipe sadra hy de koffer 

mei juwielen, die er fan syn frou ynpikt hat kwiit is oan Alma. (in heeler wer’t hy in 

ofspraak mei makke hat yn dit kafee) Mar dit falt him allegeare net mei. Ofspraken 

komme net ut en syn freondinne is meastal behoarlyk hystearysk. Boppedat sit syn 

eigen frou Harmine (spile troch Richtsje) ek efter him oan, en die leit ek net fan de 

earste slach. en dan te betinken dat se ek nog mei een revolver (pistoal) omheisterd. 

Letter komt Gerlof ek wer thùs mei een leaf wyfke (spile troch Tsjitske) om een waarm 

plakje te sykjen, mar ek dit slagget net, want Bonne hat wakker mei de keamers oan’t 

ferruiljen west, en Martine wit net wer at se yn beloane is. En as Mike dan ek nog mei 

Fedde Halma (spile troch Romke) op komt is de betizing wol hielendal op it hichtepunt. 

Fedde Halma wurd oansjoen foar heeler Alma, dy’t de juwielen kocht hie, mar dit rint  

mis en hy kriget dan ek behoarlyk op syn kop. Al mei al in grutte tiizeboel, mar oan de 

De Fodkoer
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ein fan ‘e jûn  komt it measte wer te plak. Margriet Schroor en har mem wiene ús 

grimeuse en Anneke en Lineke ús ynsteksters. Nei ôfrin krigen we in moai boeket 

blommen fan it doarpshûs de Jister. Beide jûnen binne goed besocht en wy as spilers 

hawwe der moaie jûnen oan han.

Ale 

Fanfare Ee/Engwierum
9 februari 2013 was er weer het jaarlijkse federatiefestival, 63e editie, in Anjum voor 

muzikanten en muziekverenigingen uit Oost-Dongeradeel. 

In de Dobbe in Anjum startte het festival ’s ochtends om 9.30 uur. Vijfenzestig jonge en 

gevorderde muzikanten lieten hun optredens beoordelen door twee juryleden Thom 

Zigterman en Willy Krol. 

Om zeven uur ‘s avonds streden er zes muziekverenigingen, om de koraalprijs en de 

felbegeerde wisselbeker. Na alle optreden en de samenvatting maakte jurylid Thom 

Zigterman de winnaars van het festival bekend. Sponsor Frans van Wieren 

overhandigde de koraalprijs aan fanfare Ee/Enwierum. De wisselbeker voor de winnaar 

van het festival ging naar muziekvereniging de Bazuin uit Niawier, onder leiding van 

Mark van Dijk. 

Verder hebben wij, na de uitgave van deze Iester Nijs, de kerkdienst op 

Paaszondag begeleidt.

Zaterdag 13 april houden wij vanaf 10.30 uur weer, ijs  en weder 

dienenden…, onze jaarlijkse bloemenactie. 

En op zaterdag 25 mei gaan wij naar het Gouden Spiker Festival. 
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www.dapdokkum.nl
Info@dapdokkum.nl

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
0519 - 29 25 26
0519 - 29 78 18

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 
van  08.00 - 18.00 uur.
Consult op afspraak.

SpoedgevallenSpoedgevallenSpoedgevallenSpoedgevallen

24 uur per dag :24 uur per dag :24 uur per dag :24 uur per dag :

0519 - 29 25 260519 - 29 25 260519 - 29 25 260519 - 29 25 26

Pedicure praktijk   

   Monique Miedema
Uw adres voor een pedicure behandeling

Zoals,

-Nagels knippen

-Likdoorns verwijderen

-Ingroeiende nagel

-Enz enz

Voor informatie kunt u bellen 

06-40353699  of mail naar 

monique-pedicure@knid.nl

De kampen 8  Engwierum

Uw advertentie hier?

Mail naar

redactie@dorp-ee.nl
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Het was weer zover, het jaar was weer voorbij gevlogen. De melkbussen moesten weer 

uit de schuur. Zoals elk jaar een traditie in Ee. De eerste carbidschoten waren de avond 

voor oudjaarsdag al te horen in Ee. 

Oudjaarsdag we zijn dit jaar begonnen, zoals alle jaren om 8.00 uur. Dit jaar deden er 

maar liefst 40 deelnemers mee! Met in totaal 57 bussen begonnen we te schieten. 10 

uur koffie pauze, dit jaar hadden we broodjes bij de koffie, dat was een bijzonder 

geslaagd idee! Na de koffie gingen we weer verder met het schieten. Ook dit jaar was 

er voor de bezoekers een gelegenheid om op het veld te kijken, dat was een succes. 

Door het slechte weer gingen de eersten al om 11 uur voor een borrel naar het 

duivenhok. Tussen de schoten door hadden we muziek op het veld, zo werd het een 

gezellige boel! 12 uur eten! Zoals elk jaar hadden we snert, dit jaar werd door Cornelis 

de Boer aangeboden om ook eten te maken, hij had 2 overheerlijke stamppotten 

gemaakt! 

De middag's hebben we nog tot 14.30 geschoten. Daarna alles opgeruimd met z'n allen 

en naar het duivenlokaal. Dit jaar was er iets speciaals, Harm Idsardi was dit jaar 25 

jaar lid van het carbidbestuur, in die 25 jaar hoefde hij nooit een oudjaarsdag te 

werken, alleen dit jaar, dat was jammer. We kregen bericht dat hij omstreeks 18.00 uur 

in het duivenlokaal zou komen. We hadden als bestuur nog een verrassing voor hem, 

na wat gebel met hart in actie, hea, omropfryslan, waldnet, shownieuws en rtl 

boulevard kwam alleen Radio Nof opdagen om Harm Idsardi op de foto te zetten. Het 

was zover 18.00 uur, de klok sloeg, maar 

geen Harm Idsardi, dus toen maar naar 

zijn huis met het bestuur om hem op te 

halen, hij ging mee. Weer aangekomen in 

het duivenlokaal (Waar het al aardig druk 

was) hebben we hem in het zonnetje 

gezet, hij ontving van de voorzitter 

(Meindert de Jong) een klein melkbusje 

met de tekst " Erelid carbidvereniging Ee 

1987/2012 ", dit had hij niet verwacht! Het bleef nog lang gezellig in het duivenlokaal, 

met muziek van Dj Renze, voor volgend jaar weer voor herhaling vatbaar! 

We kunnen terug kijken op een geslaagde oudjaarsdag, Bedankt! 

Groetjes Het Carbidbestuur te EE. 

Carbidschieten 2012
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In de week van 4 tot en met 11 mei is de voormalig Nederlands Hervormde Kerk aan 

de Omgong te Ee wederom het werkterrein van een zangcursus voor gevorderde 

amateurzangers en (semi)professionele) musici o.l.v. Hannie Slingerland (sopraan, 

zangpedagoge en dirigent). 

Na drie geslaagde edities met resp. Italiaanse en 

Spaanse muziek en Zuid-Amerikaanse Muziek” is  er nu 

gekozen voor het thema 

“Zon en maan en sterren “

Veel componisten hebben zich laten inspireren door 

hemellichamen. Dit heeft geresulteerd in talloze 

liederen, duetten, ensembles en koren. Klassieke 

componisten als Brahms, Schubert en Schumann 

schreven mooie stukken op dit thema. Ook Italiaanse 

(belcanto) componisten als Bellini en Verdi bezongen de 

maan. Natuurlijk mag “O sole mio” niet ontbreken. 

Daarnaast komen ook in de lichte muziek de zon, maan en sterren veelvuldig voor. Als 

je aan de maan en sterren denkt, denk je ook aan de nacht en aan wiegeliederen. 

Kortom een zee aan repertoire om in deze cursusweek aan te werken. 

Het geheel wordt op piano begeleid door Sunghee Jo. Heeft u interesse om mee te 

zingen kijk dan op www.hannieslingerland.nl.

Bij heldere hemel gaan we ’s avonds natuurlijk ook sterren kijken.

Op vrijdag 10 mei wordt de cursusweek om 20.00 uur afgesloten met een openbaar 

concert. Dit concert is vrij toegankelijk maar u kunt na afloop een bijdrage geven naar 

waardering. 

 Concert “Zon en maan en sterren”, muziek van o.a. Mozart, Schubert, Offenbach, 

Dvorak, Bellini en Verdi, maar ook lichte muziek.

 Door een vocaal ensemble o.l.v. Hannie Slingerland

 Voormalig Nederland hervormde Kerk aan de Omgong in Ee

 Vrijdag 10 mei 2013, aanvang 20.00 uur, toegang vrij.

“Zon en maan en sterren”
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Bel 112 als elke seconde telt. 

Geen spoed, maar wel politie nodig, bel 0900 - 88 44

Dokterswacht Friesland:   0900 - 112 7 112

Iedere werkdag van 17.00-08.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de 

huisartsenpost geopend. De dokterspost is gevestigd in het pand van de 

huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis, Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

Voordat u de dokterspost bezoekt dient u een afspraak te maken.

AED

Aan de kantine van V.V. Oostergo te vinden op 

Sportpark "De Streng" Stienfeksterwei 11, 9131 KK Ee

Huisarts Lamers 

Stienfeksterwei 2 

9131 KM Ee 

Telefoon:    0519 518202 

Fax:     0519 518452 

Medicijnlijn:   0519 518222 

Spoednummer:   0519 518224

www.lamers.praktijkinfo.nl 

Nieuwsbericht 10-01-2013: Tweede huisarts 

“Met ingang van 8 maart a.s. zal huisarts mevrouw Adema op vrijdag spreekuur houden in 

onze praktijk. Mevrouw Adema zal tevens twee dagen per week in de praktijk in Anjum 

werken. Ze heeft recent haar huisartsopleiding afgerond. Ze heeft veel ervaring opgedaan 

in diverse huisartspraktijken en ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Op deze manier 

hoop ik nog een tijdje door te kunnen gaan met de praktijk. Inmiddels ben ik bijna 

"pensioengerechtigd" en op zoek naar een opvolger. Het is mijn bedoeling dit over twee 

jaar geregeld te hebben.”

Algemene informatie

 De praktijk is wegens vakantie gesloten

 van 15 april tot 22 april.

 Waarneming voor patiënten:

 A t/m K: dhr. de Vries, huisarts 

Anjum tel. 0519 - 321286. 

 L t/m Z: mevr. Wymenga, huisarts 

Metslawier tel. 0519 - 421270.
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Veelzijdig in fotografie !!
mail: info@fotobukro.nl                   tel: 06-10796154 

www.FotoBuKro.nl

fotoBuKro.nl


