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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half januari 2014.
Kopij kunt u vóór donderdag 2 januari 2014 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.

Wêr is dit??

Colofon
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Foarwurd
Hallo inwoners van Ee en omstreken,

In dit herfstnummer kunnen we terugblikken op een mooie zomer met vooral in de vakantiepe-
riode prachtig weer. Mede door de vele buitenactiviteiten, zoals de kaatswedstrijden, buurtvol-
leybaltoernooi en de geslaagde gezins-doe-tocht een prachtige ontspannen, maar “het is weer
voorbij die mooie zomer”.
Na deze rustperiode kon men dus weer “brûzend” aan de slag. Zeker in ons dorp was dat te
merken, want in de dorpskern worden met behulp van de DOM de eerste huizen al opgeknapt.
De NAM begon op Tibma opnieuw naar gas te boren en in het bos werd met de aanleg van het
nieuwe Flaakspaad begonnen. Als bestuur zijn wij blij dat het pad er nu eindelijk ligt, ondanks
de nodige strubbelingen is het een aanwinst voor ons dorp. Het resultaat is een prachtig wan-
delpad slingerend door het bos. Velen van u hebben het al
(her)ontdekt. We zijn het allen eens, dat het bos zo veel meer tot zijn recht komt. Met de be-
trokken instanties is afgesproken dat het onderhoud voor het dorp zelf is. Dit proberen we de
komende tijd te organiseren, want iets tot stand brengen is één, maar….  het mooi, toegankelijk
en netjes houden, met zijn allen,  is dus twee! Een datum voor de officiële opening is nog niet
bekend, maar hierover ontvangt u t.z.t. nader bericht, want hier is alle reden voor een feestje.

Momenteel zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen van o.a.:
● Bijeenkomst voor ondernemers met……de vele ondernemers uit ons dorp
● Ouderenmiddag op 8 november a.s. met………  ouderen laat u verrassen en verwennen
● Intocht van Sinterklaas op 30 november met…. o.a. de Sint en zijn Pieten
● Activiteiten rond Oud en Nieuw met…..ALLE inwoners van jong tot oud.

Het zal duidelijk zijn dit bestuur steekt veel energie in de leefbaarheid van ons dorp, om Ie leef-
baar te houden is elk nodig, suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.
Binnenkort zullen er in ons dorp AED verwijsbordjes worden geplaatst. De AED is vanaf nu ook
aangesloten bij de AED-locator, weer een extra service in ons dorp.
Misschien is het u al opgevallen,  een aantal lantaarnpalen op de terp zijn gepoetst en dat er bij
de school is geboend en gesnoeid. Dit alles is gedaan door….. gemeenteambtenaren in het ka-
der van de actie Serious Request. Een prima initiatief maar voor ons als inwoners is er ook een
taak om ons dorp een beetje schoon en netjes te houden. Of zoals koning Willem Alexander in
de troonrede zei: “Men kan niet alles meer van de overheid verwachten. “
Dus Iesters toon zelf initiatief. Een voorbeeld hiervan is het misbruik van de grasbak op het par-
keerterrein.  “Dit moat oars!” Deze is niet bestemd voor het grof vuil, laten wij er samen op let-
ten, zodat deze mogelijkheid in ons dorp aanwezig blijft en laten we met het grotere afval
gewoon naar de gemeentelijke stortplaats gaan.

Veel leesplezier gewenst,
Bestuur ver. Dorpsbelang Ee e.o.



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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Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
Tel. 0519 - 292526
Fax 0519 - 297818
info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nl

Houteerlijke
meubels
op maat
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� Zaterdag 12 oktober:   Bingo (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 15 oktober:   Sjoelen afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 22 oktober:   Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Zaterdag 26 oktober:   Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)
� Vrijdag 1 november:   Kaatsfeest (vanaf 22:00 uur zaal open voor iedereen,

       dorpshuis “De Jister”)
� Zaterdag 2 november:  Open dag NAM
� Zaterdag 2 november:  Spokentocht (19:30 uur, jeugdhonk ‘t Skulplak)
� Dinsdag 5 november:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Woensdag 6 november:   Dankstond voor gewas en arbeid

       (19:30 uur, Tsjerke op ‘e Terp)
� Vrijdag 8 november:   Nachtpuzzelrit * NIEUW*

       (20:30 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Zaterdag 9 november:  Bingo (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 12 november:  Sjoelen afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Vrijdag 15 november:  Fusieconcert fanfares i.s.m. Jelle B (20:00 uur,

       Dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 19 november:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Donderdag 28 november: Najaarsgemeente-avond (19:30 uur, ‘t Anker)
� Zaterdag 30 november:  Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)
� Zaterdag 30 november:  Kennisquiz (19:30 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 3 december:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 10 december:  Sjoelen afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Zaterdag 14 december:  Bingo (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 17 december:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 24 december:   Kerstnachtdienst (22:00 uur, Tsjerke op ‘e Terp)
� Woensdag 25 december:  1e Kerstdag dienst (10:00 uur, Eben Haëzerkerk)
� Zaterdag 28 december:  Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)
� Zaterdag 28 december:  Jaarlijks sjoelkampioenschap

       (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 31 december:   Oudjaarsavonddienst (19:30 uur, Tsjerke op ‘e Terp)

2014
� Dinsdag 7 januari:   Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Zaterdag 11 januari:   Bingo (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 14 januari:   Sjoelen afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� Dinsdag 21 januari:   Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

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

Agenda



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Wim stelt zich voor
Zomaar ineens bestaat de redactie van ons dorpsblad It Iester Nijs niet meer uit 4 maar
uit 5 redactieleden. Wie is dat vijfde lid?

Ik ben Wim Veninga en getrouwd met Jikke Mulder. We wonen inmiddels al weer bijna
12 jaar in ……. Engwierum. Echter dichter bij Ee dan bij Engwierum. Als we zeggen dat
we in het witte huisje wonen direct voorbij Wilman dan weet iedereen het wel. Nu kun
je zeggen: iemand uit Engwierum in de redactie van Ee. Hoe kan dit? De kadastrale
grens van Ee en Engwierum ligt tussen de boerderij van Wilman en Melle Pieter. We
zijn heel erg georiënteerd op Ee.
Alweer een aantal jaren ben ik lid van de zangvereniging De Lofstem. Ik zit zelfs in het
bestuur.
Nog vaak zeggen we tegen elkaar: wat wonen wij hier mooi en dat niet alleen; we zijn
ook heel erg tevreden en voelen ons hier helemaal thuis.
Ik ben geboren in Drenthe. Mien weeig stun in`t dörp Roon (Mijn wieg stond in het
dorp Roden, voor degene die het Drents niet beheersen)

We hopen hier nog lang te blijven wonen en als redactielid hoop ik nog veel te kunnen
betekenen voor It Iester Nijs.

Zin om de drumband van Ee te komen versterken
op de grote trom?
Bel dan voor inlichtingen met Afke Wolters (06-10638080)
Of interesse voor 1 van de andere instrumenten? Ook dan ben
je natuurlijk van harte welkom!
Graag tot ziens!

Oproepje



mail: info@fotobukro.nl
tel: 06-10796154
www.FotoBuKro.nl

Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33
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Zaterdag 20 juli is voor de 20e keer een ringrijderij georganiseerd op de Tibsterwei te
Tibma bij Ee.  Het weer was prachtig mooi. Om goed zeven uur heette Titia Venema
iedereen hartelijk welkom. Daarna kreeg dhr. Spijksma het woord. Er stonden 26
deelnemers in het boekje vermeld, daarvan moest er 1 worden doorgestreept, die om
verschillende redenen helaas niet mee kon doen. Later werd bekend dat er nog iemand
was afgevallen, omdat de gehele aanspanning ,om een onbekende reden, in de sloot
was beland. Behalve de schrik is alles en iedereen er goed van af gekomen. Er bleven
dus nog 24 deelnemers over, om met elkaar de spannende wedstrijd aan te gaan. Een
grote verscheidenheid aan paarden en pony's trokken aan het publiek voorbij, met
bijpassende rijtuigen en hun bemanning. Na drie ronden te hebben gestoken, werd de
balans opgemaakt en bleek dat er verschillende deelnemers een gelijke tussenstand
hadden, dat werd dus spannend. Na de laatste ronde waren er drie deelnemers met
het maximale aantal van 40 punten . Eerste
was M. Vrieswijk uit Wouterswoude, zij mocht
de wisselprijs in ontvangst nemen. De tweede
prijs ging naar combinatie De Hoop uit
Zwagerbosch met een iets langzamere tijd en
de derde naar H. Hofstede uit Surhuizum met
nog iets langzamere tijd. Iedere deelnemer
kreeg op het parcours een prachtig bos
bloemen uitgereikt en werden voor de
prijsuitreiking uitgenodigd in de loods van mts. Hansma. Daar kreeg iedere deelnemer
nog een rozet en het traditionele bakje met groente en fruit en ieder mocht nog een
prijs uitzoeken. Dit werd mogelijk gemaakt door de gulle gaven van onze sponsors,
waar wij heel blij mee zijn. Vanwege het 4e lustrum kreeg iedere deelnemer een
aandenken in de vorm van een tasje. Er werd nog tot in de kleine uurtjes doorgefeest

en gedanst op de live-muziek van de
band ZiZo, onder het genot van een
hapje van "de Tukker" en een heerlijk
gekoeld drankje.

Om alvast te noteren:
Ringrijderij Tibma, 19 juli 2014.

4e lustrum ringrijden Tibma
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Papier oan ‘e haal?!?
Van de vrijwilligers van de papiercontainer kregen we een klacht over de rotzooi rond
de container. De vroege vogels brengen op zaterdag en zelfs al op vrijdag hun oud
papier naar de container. Ze deponeren dit op de wagen voor de container. Soms zit er
los materiaal bij en dit waait het dorp over. De vrijwilligers moeten dan eerst de wagen
legen en daarna de rommel opruimen in het dorp. Dit hoeft zo niet!!
Kieper zelf even het papier in de container als er nog niemand  aanwezig is. De deuren
zijn vaak ook wel los.

Verder is het verheugend dat er zoveel mensen in Ee 50 jaar worden. Het komt voor
dat de jarige op iedere boom of paal met foto dit hoogtepunt in het mensenbestaan
viert. Dit blijft vaak wel lang hangen. Dan is het geen fraai gezicht
meer.
Ruim alstublieft na een week de flyers ook weer op.
En…..ducktape is krachtig spul en beschadigd bij verwijdering vaak
de verflaag!

Met elkaar houden we zo de boel netjes!

De winnaar van de gemaakte foto op de voorkant is: Jelte Westra!
“de foto is gemaakt vanaf de  achterkant van de NAM-toren zodat ook de kerktoren
van Ee zichtbaar is”

Maak jij de volgende keer de foto voor de cover?

Stuur een mooie foto op die betrekking heeft op het
dorp Ee. Tip: houdt rekening met het seizoen.  En heeft
het een verhaal? Steekt er een gedachte achter?

De winnaar van die editie zal worden beloond met een
leuk prijsje. We zien je foto graag tegemoet via
e-mailadres: redactie@dorp-ee.nl

Voorwaarden: een staande foto en minimaal 1 MB groot.

Fotowedstrijd!!



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

Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056

Woonbrocante It Tomke   -
Landelijke woon-tuindecoratie
Dealer van PTMD verf en decoratie, Kolony,Claire
en Eef,  Countryfield, dealer van brocantepost,
brocante etc.

Geopend op dinsdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur en op afspraak

It Tomke    tel. 0519 - 518580
Lytse Loane 5  www.ittomke.nl
9131 KT Ee    Facebook.com
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Bedrijf uitgelicht
Tankstation Halma
Zoals velen van jullie ge-
zien hebben, zijn er de
laatste tijd veel werk-
zaamheden bij ons tank-
station in Ee verricht.
Hiermee willen we jullie
graag vertellen wat er
uitgevoerd is. In de
grond bij een tankstation
liggen tanks,  deze tanks
moeten eens per 15 jaar
gekeurd worden. Dit
moest ook gebeuren bij

ons tankstation.  Als eerste moet het mangat van de tank opgegraven worden, dit is
een ronde opening van 60 cm aan de bovenkant van de tank. Door het openen van dit
mangat kun je in de tank komen.  Omdat er dampen en restproduct in de tank zitten,
moet er eerst een gespecialiseerd bedrijf komen, voor het reinigen/ontgassen van de
tank. Nadat de tank schoon en gasvrij is,  kan de keurmeester in de tank om de wand-
dikte te meten.  Helaas voldeed de wanddikte van de dieseltank niet meer aan de ei-
sen, en moest de tank vervangen worden.  Omdat de tanken aardig diep in de grond
liggen,  en het grondwater de tank omhoog wil duwen,  wordt her bronbemaling toe-
gepast,  het grondwater wordt via buizen en pompen omhoog gepompt zodat het
tankgat mooi droog blijft.  De nieuwe tank wordt in een speciaal zandbed geplaatst, dit
zand is vrij van schelpen en stenen, omdat deze de tankwand kunnen beschadigen.
Nadat de nieuwe tank is geplaatst zijn alle leidingen aangesloten en is de tank bedekt
met zand en bestrating.Omdat de benzine tank veel te klein was, en we om de 3 dagen
de tank moesten bijvullen, hebben we er voor gekozen om hier een grotere tank te
plaatsen van 25.000 ltr.  Door deze grote tank worden de stortingen groter, dit is veel
efficiënter. De nieuwe tanks zijn inwendig voorzien van een speciale coating,  door de-
ze coating hoeven deze tanks pas over 20 jaar herkeurd te worden, dus voorlopig hoeft
deze grote operatie niet weer plaats te vinden. Door de nieuwe tanks is ons tankstati-
on weer helemaal up to date,  binnenkort wordt de luifel opgeknapt zodat alles weer
voor jaren klaar is, en u probleemloos snel en goedkoop kunt tanken.



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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Vrijwilligers gezocht
Oproep vanuit basisschool “de Gearing”:

Wij zoeken mensen/vrijwilligers, die het leuk vinden om op
vrijdagmiddag van 14:00 - 15.15 uur samen met de kinderen uit
3 t/m 8 mee te werken aan een crea-circuit.

De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld en gaan werken met een bepaalde
handenarbeidtechniek. Na drie/vier weken krijgen ze een andere techniek en zo is er
een grotere creativiteit dan wat er nu gedaan wordt. U hebt dan wel steeds dezelfde
techniek of activiteit , maar na de vier weken een ander groepje leerlingen.

U kunt eventueel zelf aangeven wat u leuk vindt om te doen (bijvoorbeeld: opdrachten
met hout, breien/haken/borduren/stof decoreren, klei, glasverven, papier/karton,
kaarten maken, vouwen, origami, drama, techniek, tekenen, foto’s bewerken op de
computer of papier maché), maar natuurlijk hebben wij ook activiteiten, die u kunt
doen in overleg met ons.

Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij
basisschool de Gearing tel. nr.: 0519-518267
of e-mail: school@gearing-pcbodongeradeel.nl
of bij Jeannet Sipma, Lytse Loane 16, tel.nr. 0519-518917

Aerobics/steps

Ben jij sportief en hou je van afwisseling?

Kom dan met ons meedoen op donderdagavond,
lekker sporten en je uitleven in de gevarieerde lessen.

Probeer de eerste 3 lessen gratis en kom langs vanaf 19.45 tot 21.00 uur.

Tot ziens in dorpshuis de Jister.

Wéz fluch
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It Flaakspaad
In de jaren 80 kregen de meeste dorpen in Dongeradeel een heel ander aanzien.
Staatsbosbeheer plantte i.v.m. de ruilverkaveling de dorpsbosjes aan.
Jarenlang bouwde de jeugd er hutten in en verder gebeurde er heel weinig mee.
Toen de NAM ging boren aan de Tibsterwei, wilde die wel wat voor het dorp gaan
doen. Dorpsbelang kwam toen met het idee een pad door het bos aan te leggen om zo
het bos meer bij het dorp te laten horen.
Dit heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. In het bos ligt ook nog een deel van
een oude terprug, dat eventjes een pad aanleggen ging zomaar niet.
Toch ligt er nu een schitterend wandelpad van 1.20 meter breed door het bos.
Dit pad is aangelegd door firma De Waard i.s.m. Loonbedrijf Geert Postma, de
gemeente en in overleg met Staatsbosbeheer.
Geert Postma begon met het vrezen van een pad door het bos.
De Waard schoof met een grote machine een pad van 5 meter breed door het bos,
waarna een betonmaker een pad van 15 centimeter dik door het bos aanlegde. In het
beton werden gleuven geslepen i.v.m. uitzetten. De grond werd keurig teruggeschoven
en ingezaaid met gras. In totaal werd er  460 meter pad aangelegd.
In het bos ligt ook een open plek. Het is de bedoeling hier een picknickplaats aan te
leggen en misschien wordt er in de toekomst wat "flaaks" verbouwd zodat de de naam
Flaakspaad ook duidelijk wordt.
Het vlasmuseum en andere bezienswaardigheden in Ee worden er ook bij betrokken.
Het onderhoud moet door vrijwilligers zelf worden gedaan.
De NAM heeft het grootste gedeelte betaald + een Plattelandsprojekt en de gemeente.
De rest werd gedaan door vrijwilligers.
Met dank aan informatie van Tseard Kooistra, firma de Waard, en Hans Kroodsma,
Dorpsbelang.

Hier het resultaat met op de volgende pagina een aantal foto's van de werkzaamheden.





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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De Lofstem
Ons koor is opgericht in 1915 en bestaat dus bijna 100 jaar.
Er hebben verschillende dirigenten hun medewerking aan
verleend. Ook ging het koor wel naar “priissjongen”in Leek
en op Schiermonnikoog. De laatste jaren is dit nooit meer
voorgekomen door te weinig animo van leden en dirigent.
Wel gaan we elk jaar nog naar de federatie avonden van de
dongeradeelse koren. Ook zingen we nog graag in een kerk-
dienst of in bejaardentehuizen.
Onze dirigent, Jaep Meems uit Twijzelerheide, is al 24 jaar
onze dirigent. Het ledental zit momenteel op 29 personen.
Ons repertoire is van vrolijk tot klassiek. De oefeningen zijn
elke maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in gebouw “Het
Anker”. In het laatst van november hebben we onze jaarlijk-
se fruitaktie.
  E. de Haan-Nutma secr.

Beste dorpsgenoten,

Zoals jullie misschien wel weten zijn wij, Melodia Oranje, in 2011 samen gegaan met
onze naaste buurtgenoten Euphonia Engwierum. Dit alles omdat Melodia Oranje eigenlijk
geen toekomst meer had, geen bestaan meer als fanfare.
Euphonia Engwierum was bereid om hier samen met ons aan te gaan werken. Op deze ma-
nier bouwen we gezamenlijk aan onze toekomst, namelijk de toekomst van HaFaBra.
De samenwerking tussen beide fanfares bevalt uitstekend en natuurlijk zijn wij erg blij met
deze nieuwe samenstelling.
Vandaar dat wij als vereniging hebben besloten om dit officieel te gaan maken. Dit willen
wij graag met jullie vieren d.m.v. een fusieconcert.
Ook zullen wij tijdens dit concert onze nieuwe naam bekend maken!
Het concert vind plaats op vrijdag 15 november 2013
om 20.00 uur in Dorpshuis de Jister te Ee, in samenwerking met Jelle B.

Graag tot ziens!

Fanfare Ee/Engwierum

Van de fanfare



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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Iester om utens

In deze rubriek zoeken wij contact met iemand die in Ee heeft gewoond maar onder-
tussen al een tijd niet meer in Ee woont. Wij hadden een gesprek met Klaas Haaijema
en laten hem hier aan het woord:
Ik bin Kaas Haaijema en ik bin geboaren yn Ljouwert yn it sykenhus. Ik wie in saneamde
resusbaby. Ik haw noch twa bruorren en twa sussen en der binne ek noch twa bruorren
en twa sussen stoarn dy,t ek resusbaby wiene. Ik bin opgroeid yn Ie. Myn heit en mem
wiene Germ en Saapke. Wy hawwe op ferskate plakken yn Ie wenne, mar wat my noch
it meast neistiet is it plak op de Dowematte. Dit hûs is der net mear ,want it is ôfbaarnd
op 7 july 1957 ,op in sneintejûne, ien dei nei myn jierdei. Nei de brân binne wy wenjen
gien oan de Foarwei, niest it hûs wer,t no Ytzen en Ytsje wenje. Wy fermakken us desti-
ids mei blikspuit op,e hoeke by Klaas Groen(lekker eten, niks doen) en beltsje drukke
en sa. Kattekwea úthelje  dat diene wy net! Wa,t Klaas kin wit wol better! mar wy fer-
nielden neat. Omdat der yn Ie gjin wurk wie, binne wy ferhúze nei nei Eefde yn 1964.
Letter nei Rhenen, ûnder oan de Postbank op de Veluwe. Wy wiene dêr lid fan de Ge-
reformearde Tsjerke en dêr hawwe myn frou en ik ek lieding jûn oan de jeugdklubs.
Yn 1965 moast ik yn tsjinst en bin dernei twa jier bussjauffeur west yn Apeldoorn
Yn Rhenen haw ik myn frou kinnen leard. Wy binne no 42 jier trouwd en hawwe twa
jonges en 5 lytsbern.
Fanôf 1969 bin ik trolleybussjauffeur west yn Arnhem( der hingje de bussen oan in line)
Dit haw ik dien oant 2005 en dernei  wie ik wurkeleas.
Ik hâld my no dwaande mei it meitsjen fan draaioargeltsjes en bin no mei myn twadde
oan'e gong. Wy binne in protte mei us camper op in paad, en sadwaande binne wy ek
in protte op de camping yn Dokkum. At wy der binne moatte wy ek altyd even yn Ie
sjen en sa bin ik de leste kear ek noch by it rinkjestekken op Tibben west.
Yn 2005 hiene wy in reünie fan de legere skoalle. Dernei hawwe wy kontakt holden mei
u.o Johan van der Hoek, Evert Douma en Marten Postma
Master Andela, ús boppemaster wie der ek noch. Hy is no 93 en noch tige sûn en lit jim
de groetnis dwaan ek út namme fan syn frou Gé.

De hertelike groeten fan in âld Iester.

Klaas Haaijema
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Buurtvolleybaltoernooi
Op vrijdag 30 augustus 2013 is weer gestreden om de jaarlijks te winnen
buurtvolleybalbeker. De organisatie was dit jaar in handen van een aantal enthousiaste
volleyballeden. Het weer op deze dag was zomers, ideale omstandigheden voor een
buurtvolleybaltoernooi. Al jaren wordt dit toernooi gespeeld op de velden van vv Oostergo.

's Middags was er een toernooi voor de jeugd. Een 24-tal jongens en meisjes was hier op
een speelse manier bezig met de grondbeginselen van het volleybal. Dit is een erkende
vorm van volleybal die ook in competitieverband wordt gespeeld. Via vijf verschillende
niveau's worden stapsgewijs de verschillende volleybalhandelingen aangeleerd.  Bij
volleybalvereniging Oer 't Net spelen een twaalftal jeugdleden van 7 tot 11 jaar één
zaterdagochtend per maand wedstrijden in de sporthallen van bijv. Dokkum,
Zwaagwesteinde, Kollum, Damwoude en Holwerd.

Het team van Tiny werd deze middag kampioen en verdiende een extra zak snoep. Alle
spelers gingen met een vaantje naar huis.

Voor het buurtvolleybaltoernooi
hadden zich vijftien teams
opgegeven. Zij streden in drie poules
om zoveel mogelijk punten te
behalen. De winnaars van elke poule
gingen door, samen met de beste
nummer twee. In poule 1 was de
Humaldawei de winnaar met 9
punten. In Poule 2 was het
krachtsverschil groot, twee teams
wonnen bijna al hun wedstrijden en
behaalden elk 10 punten:
Hege/Lytse Loane en
Stienfeksterwei. In Poule 3 won de Bernhardstrjitte alle wedstrijden en werd met 12 punten
koploper. Daarmee waren direct alle vier teams bekend die mochten spelen om de 1e t/m
4e plaats. De eerste wedstrijd in de halve finales was Humaldawei tegen Hege/Lytse Loane.
Het jonge en fanatiek spelende team van de Humaldawei kon lang mee in de strijd maar
moest uiteindelijk toch de meerdere erkennen in Hege/Lytse Loane.
De andere halve finale ging tussen de Bernhardstrjitte en de Stienfeksterwei. De gelijk
opgaande wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door de Bernhardstrjitte.
De strijd om de 3e en 4e plaats werd gewonnen door de Stienfeksterwei, de Humaldawei
werd verdienstelijk 4e.



{n}

In de finale speelde de Bernhardstrjitte
iets geraffineerder dan de Hege/Lytse
Loane en won daarmee verdiend de
beker.
Tijdens een gezellige nazit in de kantine
van vv Oostergo werden de prijzen
uitgereikt door Melle P. Prins. De
wisselbeker verhuisde van de Lytse/Hege
Loane naar de Bernhardstrjitte en voor de
nummers 1 t/m 3 was er dit jaar ook een
beker beschikbaar gesteld.
We kunnen als volleybalvereniging weer terug zien op een prachtig toernooi, met dank aan
de organisatie van Melle Pieter, Hans en Elske Anke en de andere vrijwilligers die zich hier
voor ingezet hebben!

Zaterdag 21 September had het
ponyclub bestuur een spelletjes
ochtend georganiseerd voor alle
leden. Er waren 6 ponyruiters die
meededen. Vanwege de vele regen
van de afgelopen tijd was het
ponyclubterrein te nat en werden
de spelletjes gehouden bij Klaas
Postmus in het weiland.

Gelukkig was het die ochtend prachtig mooi weer.
Het eerste spelletje was een hindernis parcours waarbij er door pionnen, hindernissen over
kleedjes en balken moest worden gereden om de snelste tijd te behalen. Het tweede
spelletje was de strobalendans waarbij diegene die als laatste overbleef met een strobaal
de winnaar was. Als laatste spelletje was er een aankleedrace waarbij de ruiters al
slalommend een muts en een sjaal om moesten doen en zo snel mogelijk weer finishen.
Na de spelletjes was er voor iedere deelnemer een versnapering zodat het bestuur de
punten bij elkaar op kon tellen. De eerste prijs was voor Nienke Visser, de tweede prijs
voor Esther Postmus, de derde prijs voor Alie Renske Tibma, de vierde prijs voor Anna
Klaske Kampen, de vijfde prijs voor Amerens Postmus en de zesde prijs voor Williena
Kampen.
Voor iedere deelnemer was er een emmer gevuld met lekkers voor de pony’s.
Een geslaagde ochtend!

Ierúters
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Straatnaam verklaard
In Ee is een straat vernoemd naar Foeke Sjoerds.
Wie was deze man?
Foeke Sjoerds leefde van 1713 -  1771.
Zijn vader was schoenmaker in Metslawier.
Hij trouwde in 1695 met Aaltje Hannes uit Ee.

Foeke werd geboren  op 2 juni 1713 in
het huis aan de westkant van de kerk
destijds no 84.

Zijn vader stierf in 1718. Moeder had een winkeltje in bontgoed, maar Foeke moest
meeverdienen om het gezin door de tijd te helpen en daarom pakte hij het beroep van
z'n vader maar op en werd ook schoenmaker.
Als hij 21 jaar is trouwt hij met Aukje Aukes uit Ee.
Foeke las veel en kreeg boeken van dominee Eisso Bergsma. Het liefst las hij
godsdienstige onderwerpen. Voor vrienden hield hij catchesatie aan huis.
In 1739 wordt hij dorpsonderwijzer in Lioessens. Hij verdiende toen ƒ 70,- en moest het
beroep van schoenmaker wel blijven uitoefenen.
In 1742 wordt hij onderwijzer in Oosternijkerk en verdient dan ƒ 116,- en geeft zijn
beroep als schoenmaker op.
Als bijbaan werd hij dorpsrechter, testamentenschrijver en stelde hij brieven op voor
mensen die dat zelf niet konden. Foeke heeft veel voor het onderwijs gedaan.
Hij schreef veel voor het gewone volk in eenvoudige taal. Hij bezocht ook
Prins Willem IV omdat het volk erg ontevreden was met zware belastingvoorstellen en
er hierdoor opstand dreigde.
Hij dichtte veel en schreef kronieken en andere
boeken.
In 1771 stierf hij op 57-jarige leeftijd.
In Oosternijkerk is de school en een straat naar
hem vernoemd.
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Húshâldingsrintocht
Dat van uitstel niet altijd afstel hoeft te komen bewees het nieuwe fenomeen
gezins"doe"tocht. Dit geesteskind van de feestcommissie zou zijn levenslicht zien op de
zaterdag van het afgelopen dorpsfeest. I.v.m de barre weersomstandigheden van de
vrijdag werd deze tocht geannuleerd zodat de buurtmeerkamp plaats kon vinden.
We vonden de opzet wel van dien aard dat het jammer zou zijn om dit evenement niet te
laten plaatsvinden. Een nieuwe datum werd geprikt en wel op 31 augustus jl.

Onder prachtig zomerwether verzamelden zich bij "de Tukker" maar liefst 10 ploegen van
gemiddeld 8 personen. In "de Tukker" kreeg men uitleg waar men onderweg op moest
letten. Egbert Luinstra en Sietse Wijbenga waren voor dag en dauw opgestaan om de route
uit te zetten.
Op de Achterwei kwam men de 1e mysteryguest tegen welke men 10 vragen mocht stellen
die hij/zij alleen met ja en nee mocht beantwoorden. Durk bedankt.
Op het grasveldje bij de Skeperij/Achterwei dirigeerde Sietse Wijbenga met een ei en een
lepel ieder langs een parcour. Men liep door tot het grote schoolplein om daar, onder
toeziend oog van Nieske de Haan een ballon een minuut lang omhoog te houden.
Vervolgens moest men bij de Koarte Bún de landen bij een getoonde vlag zoeken. Hierna
werd de Greate Loane beklommen waar Klaske de Haan de ploegen opwachtte met een
krijtbord waarbij 1 lid van de ploeg een onderwerp moest tekenen welke vooraf was
opgegeven.
Op de Lytse Loane moest men foto's raden (uitvergrotingen) en daar kwam men de 2e
mysteryguest ook tegen. Bedankt Frank. Het traditionele zaklopen mocht ook niet
ontbreken wat werd verzorgd door Egbert Luinstra op het plantsoen. De tocht werd
vervolgd naar de Fivershôf waar Mark Wijnsma het speeltuintje had omgetoverd tot een
waterballet waar men met een dienblad kopjes water langs een parcours moest afleggen.
Daarna kon men naar de basis terugkeren, lees "de Tukker".
Hier wachtte Melle-Pieter Prins met balk, hamer en spijker. Deze laatste moest met zo
weinig mogelijk slagen in de balk geslagen worden.
Na beraadslagingen (langs de hele route moest men letters noteren welke een woord
vormden (hushaldingrintocht) kon men de formulieren inleveren.
De feestcommissie keek alle antwoorden na waar men punten voor kreeg + de behaalde
punten welke men met de spelletjes onderweg kon behalen. Dit gaf een eindrangschikking
met als nr. 1: "de Jepen".

Al met al een groot succes en wij als feestcommissie willen alle vrijwilligers en deelnemers
bedanken voor hun inzet.

MPP



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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Skulplak FM jongens leveren laatste zending vlees af bij Voedselbank Dokkum

In het pinksterweekend van 2013 draaiden een groot aantal jongeren uit Ee 5 dagen
24 uur non stop muziek vanuit het jeugdhonk. Een goed geslaagd lang weekend dat
bijna 1800 euro opbracht voor de voedselbank in Dongeradeel.
Omdat de voedselbank meer aan consumptie goederen heeft dan aan geld werd de
daad bij het woord gevoegd. Een groot aantal voedingsmiddelen werden ingezameld
en ingekocht. Het eindbedrag werd verdeeld over de laatste 5 maanden. Vrijdag 6
september ging de muzikale crew nogmaals op bezoek bij de voedselbank in Dokkum,
samen met Berend Schreiber van Slagerij Schreiber uit Ee.
Erepiraat Dirk de Jong uit Ee reikte de laatste verse vleespakketten uit aan de
initiatiefnemers van de voedselbank. Namens hen werd vele dank uitgesproken over
deze geweldige actie die de jongeren van Skulplak FM uit Ee op touw gezet hadden.

      Rechts op de foto: Berend Schreiber van Slagerij Schreiber uit Ee.
      Foto: © Jeanette Hoekstra.

   Skulplak FM



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Opstart duurzame energie
Dorpsbelang Ee pakt graag samen met de Dorps Ontwikkeling Maatschappij Ee
(DOM-Ee) het initiatief op om te inventariseren waar duurzame energie een plek heeft
of kan krijgen in ons dorp. Enkele dorpen zijn, in verband met het recente
Energieakkoord, al druk bezig. Voor ons is er gelukkig nog voldoende tijd om zorgvuldig
deze eerste stap te maken.

Het idee is om op termijn de energie die lokaal wordt gebruikt ook lokaal op te
wekken. Of te wel energie voor het dorp, door het dorp. Dat kan bijvoorbeeld voor een
deel met opgewekte elektriciteit uit zonnepanelen. Als deze zonnepanelen collectief
kunnen worden ingekocht profiteert iedereen van begin af aan.

De eerste stap is om te achterhalen hoeveel huishoudens in ons dorp aan de slag
zouden willen met duurzame energie. Hierbij is het interessant te weten met welke
vormen van duurzame energie de huishoudens mee zouden willen doen b.v.
zonnepanelen, wind, biomassa, aardwarmte of warmte-koude-opslag (WKO).

Om dit soort informatie op een rij te zetten ontvangt u binnenkort een enquête
“Duurzame Energie Ee” in de brievenbus. Op de enquête staat precies wat er van u
verwacht wordt.

Alvast heel hartelijk bedankt voor het invullen!

Samen komen we verder.

Namens het bestuur van Dorpsbelang Ee en Dorps Ontwikkeling Maatschappij Ee
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Serious Request
Medewerkers gemeente Dongeradeel actief in Ee.

Voor het goede doel
Serious Request klaarden
alle medewerkers van
Dongeradeel op donderdag
12 september een klus in
de gemeente Dongeradeel.
Ze werden daarbij
financieel gesponsord door
hun naasten en bekenden.
Het geld gaat naar Serious
Request, een initiatief van
radio 3FM voor het

tegengaan van kindersterfte door diarree. Dagelijks sterven namelijk 2200 kinderen
aan de gevolgen daarvan. Dit jaar vindt Serious Request plaats in Leeuwarden. Daar zal
het totaalbedrag eind dit jaar worden aangeboden.

Via het speciale inschrijf formulier had dorpsbelang Ee zich ook ingeschreven voor deze
actie. Donderdagmiddag om 13.30 uur waren er een 7 tal medewerkers van de
gemeente Dongeradeel actief in Ee. Alle lantaarnpalen in de beschermde kom kregen
een volledige poetsbeurt en bij de peuter en kleuterschool werden de speeltoestellen
gereinigd en het groen gesnoeid. Het gemeentehuis in Dokkum was die middag
gesloten. Alle medewerkers waren te vinden in Dokkum en de dorpen van
Dongeradeel. Het mooie najaarsweer zorgde voor een geslaagde doemiddag voor het
goede doel.

Foto's: © Burt Sijtsma,
FotoBuKro.nl
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél politie.

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

Geldautomaat in Ee gesloten!
De Rabobank van Noordoost Friesland heeft helaas besloten om de geld-
automaat in Ee, die aan vervanging toe was, per 14 oktober 2013 te laten
vervallen. Mensen pinnen steeds vaker bij betaalautomaten. Hierdoor
wordt er steeds minder gebruik gemaakt van de geldautomaten.
De Rabobank heeft aangegeven, dat er een afweging is gemaakt tussen
risico’s, service en kosten. Dorpsbelang Ee betreurt dit besluit en zal
hierover contact opnemen met de Rabobank.

Algemene informatie




