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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half januari 2015.
Kopij kunt u vóór zondag 4 januari 2015 sturen naar redactie@dorp-ee.nl of inleveren
bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te
wijzigen. Vorm- en zetfouten voorbehouden.

redactie@dorp-ee.nl is ook het e-mailadres voor al uw ideeën, suggesties, op- en of
aanmerkingen.

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: info@dorp-ee.nl
of telefonisch: voorzitter H. Kroodsma  0519-518289 / 06-50547886.

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

De foto op de voorkant is gemaakt door: Burt Sytsma.
Deze is gemaakt tijdens de vlasoogst afgelopen zomer.

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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Foarwurd
Dorpsgenoten,

We kunnen allereerst terugkijken op een qua weer prachtige zomer. Volgens oude
weergeleerden is het nog nooit zo’n bijzonder weerjaar geweest, veel mooi weer
afgewisseld met wat regen. Toch nog jammer van die ene dag: 10 mei. Niet getreurd,
de bouwvak was tropisch en de kaatssport werd dan ook massaal bezocht.

Verder een prachtige viering van het 50-jarig jubileum van voetbalvereniging V.V.
Oostergo. Met een reünie waar de vele oud-Jisters met elkaar spraken over hoe mooi
het vroeger was in Ee. Maar nu nog zei een reünist: Ik zie nog wel huizen te koop staan
in Ee, maar weinig leeg. Ee is ook veel groter geworden en er gebeurd veel meer. Dat
klopt want deze zomer werd ook het plan voor uitbreiding van het bedrijventerrein
gepresenteerd. Deze ondernemers willen in Ee blijven en zich hier versterken. Het dorp
Ee juicht dat toe.

Ook de DOM timmert nog steeds stevig aan de weg om ons beschermd dorpsgezicht
nog meer te verfraaien. Maar zij kunnen dit niet alleen dus denk en doe met hun mee.
Als bestuur zijn we weer bezig met de voorbereidingen van een ondernemersavond,
een ouderenmiddag, sinterklaas met zwarte pieten en de jaarwisseling. Allemaal
punten die we graag met zijn allen willen laten slagen.

Een nieuw initiatief is hierbij de inzameling van oude kerstbomen, u hoort hier nog van.

Als laatste willen we u erop wijzen dat er nog steeds te hard word gereden op de
Stienfeksterwei. Misschien door uzelf of spreek een ander er gewoon op aan, maar
denk gewoon om elkaar. Elk ongeluk is er een teveel!

Verder veel leesplezier gewenst en bedenk daarna: Een brûzjend Ie maken we met
elkaar.

Bestuur dorpsbelang

Er zijn weer nieuwe Iester vlaggen besteld. U kunt
deze bestellen / afhalen bij Sjoukje Boersma
(0519-701170 /  Hege Loane 4) voor 33,25 euro.

Iester dorpsvlag



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.autorijschoolfreddysieperda.nl

Freddy Sieperda
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0628631232
f.sieperda@live.nl

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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2014

� 16 oktober:  Ledenvergadering buurtvereniging Tibma
� 24 oktober:  Ledenvergadering v.v. Oostergo
� 25 oktober:  museumdag; vlasmuseum It Braakhok
� 31 oktober:  Ondernemersavond
� 7 november: avondpuzzelrit (dorpshuis De Jister)
� 5 november: Dankstond voor gewas en arbeid
� 11 november: Sint Maarten
� 14 november: Slotavond k.v. De trochsetters
� 22 november: Spokentocht
� 27 november: Najaarsgemeente avond
� 28 november: Ouderenmiddag
� 29 november: Sinterklaasfeest
� 5 december: Sinterklaas/pakjesavond
� 24 december: Kerstnachtdienst
� 25 december: 1ᵉ kerstdagdienst
� 27 december:  kampioenschap repelen
� 31 december: Oudejaarsavonddienst

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

Agenda

Inzameling oud papier
tussen 9.30 - 11.30 uur aan de Achterwei op:
25 oktober
22 november
20 december

Bingo
om 20.00 uur in dorpshuis De Jister op:
11 oktober
15 november
13 december
10 januari 2015

Koersbal
om 14.00 uur in dorpshuis De Jister op:
14 en 18 oktober
11 en 25 november
9 en 23 december

Sjoelen afd. Ee
om 14.00 uur in dorpshuis De Jister op:
21 oktober
18 november
16 december



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Grootse plannen
Als alles meezit en waarom zou het niet meezitten, dan zal het aanzicht van ons dorp in
2015 vanaf Tibben drastisch veranderen. Mechan Noord, M.J.Borger Transport en
Hoek Agro presenteerden op zaterdag 12 juli hun plannen om op het terrein naast
Bouwbedrijf Ferwerda hun bedrijven te vestigen.
Silvester Adema van Adema Architecten was aanwezig in de kantine van Mechan
Noord om de plannen met duidelijke schetsen en ontwerpen te verduidelijken.
Vele inwoners en enkele gemeenteraadsleden maakten van de gelegenheid gebruik
om de ideeën in ogenschouw te nemen. Wethouder Albert van der Ploeg vertelde dat
de plannen door de gemeente en provincie waren goedgekeurd.
Op het bedrijventerrein zullen drie loodsen worden gebouwd waarvan twee met
woning. Hoek Agro gaat aan de achterkant z’n opslagcapaciteit uitbreiden en aan de
Tibsterwei bouwen Mechan Noord en M.J. Borger Transport hun bedrijf.
De impressies zien er veelbelovend uit.
Laten we hopen dat deze jonge ondernemers snel hun wensen in vervulling zien gaan
en dat de eventuele bezwaren niet teveel tijd zullen gaan nemen.

Zomerse ringrijderij 2014

Tibma, Ruim 300 belangstellenden waren getuige van een 25 tal aanspanningen bij de
jaarlijkse ringrijderij op het buurtschap Tibma onder Ee. Voor vele mensen uit het dorp
een verkoelend uitje na een bloedhete zomerse dag. Met wat extra water en zorg voor
de paarden werd het een mooie ringrijderij met 3 ronden.
K. van der Veen uit Paesens werd met 39 punten uitgeroepen tot winnaar.
De tweede plaats, eveneens 39 punten maar een langzamere tijd, was voor B. Boersma

uit Broeksterwoude.
F. Turkstra uit Oudwoude pakte de
derde plaats met 38 punten.
De organisatie kan terugzien op een
perfect geslaagde ringrijderij en hoopt
uiteraard alle deelnemers weer te
mogen begroeten op 18 juli 2015.

foto: Burt Sytsma PhotographyDe winnaars, aanspanning K. van der Veen



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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Uit het notulenboek van Vereniging voor Dorpsbelangen Ee.
We gaan terug naar het jaar 1979…

Voorzitter was toen E. Jansen en secretaris Tj. P. Hoekstra.
De jaarvergadering werd gehouden op 20 maart 1979 in It Anker te Ee.

“De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij geeft een overzicht van
de barre weersomstandigheden in de maand februari. Wegens het niet begaanbaar zijn
van de wegen werd deze vergadering dan ook uitgesteld naar deze datum.
Hij bracht woorden van dank voor de grote hulpvaardigheid en gemeenschapszin in
deze periode door iedereen verricht. In het bijzonder ook aan K. Scherjon die hierbij
ook wel een zeer actieve rol heeft gespeeld. In de rondvraag dankt A. v.d. Ploeg allen
die geholpen hebben zijn stal te ontlasten van bergen sneeuw. Met man en macht is
gewerkt om deze voor inzakken te behoeden. Hij biedt aan alle aanwezigen een rondje.
Wat verder opvalt is dat er op het oude sportterrein voor het eerst huizen zullen
worden gebouwd.
Het nieuwe sportterrein is ook klaar en daar is ook de kantine verrezen. ”Over de
exploitatie wordt druk overlegd hoe een en ander geregeld zal worden.”
Natuurlijk komt ook het Braakhok ter sprake. Ids Idsardi geeft een overzicht van het
Vlasmuseum.
Gelukkig is er een toename van het aantal belangstellenden n.l.  418 bezoekers.
Wietse P. Wouda geeft op humoristische wijze een overzicht van de financiën. Er is een
batig saldo van fl. 343,64.
De tuinen werden destijds ook nog gekeurd. Het blijkt dat T. Meindertsma er vaak met
de eerste prijs vandoor gaat.
Ee zat toen midden in een periode dat veel vervallen huizen werden opgeknapt.
J. Broersma vraagt nog eens naar herstel van de oude pompen bij de Omgong.
Geprobeerd zal worden om de nog bestaande pomp in oude luister te herstellen.
Het 100-jarig bestaan van de Chr. Nat. School staat ook hoog genoteerd. Er komen tal
van activiteiten met een reünie, fototentoonstellingen en in het Anker is het
Bonkefykjen te bewonderen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
Aanwezig waren 90 personen.
De avond wordt besloten met een borreltje en natuurlijk een paar rondjes bingo.

Notulen fan eartiids



Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33

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

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak

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
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Donderdagavond 3 juli namen de leerlingen van groep 8 afscheid d.m.v. een feestelijke
ouderavond in de zaal van CBS de Gearing. Tevens had groep 7/8 een musical

ingestudeerd, zodat de
ouders en familieleden
getrakteerd werden op
prima amusement. Na
afloop werden alle
leerlingen van groep 8
persoonlijk toegesproken
en daarmee werd het echt
tijd om afscheid te nemen
van de basisschool.

foto: Jeanette Hoekstra

Groep 8 neemt
afscheid van de Gearing

Winnaars

Vrijdag 4 juli werd er
weer het
volleybaltoernooi voor
zowel de basisschool-
kinderen als de
buurtverenigingen
georganiseerd.

En dit jaar met zand!
Dus een (bijnabeach)
buurtvolleybaltoernooi!

Hiernaast de winnaars!

foto: Jeanette Hoekstra



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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Alwer in jier as 4 lyn bin ik begûn mei it imkerjen. Thús op de Omgong wie der gjin plak
foar, mar op de folkstún bûten it doarp soe it moai kinne. Pake Eise hie froeger de bijen
yn Goutum: moai efter in âlde pleats tusken de fruitbeamen. Net ien út de famylje hie
oait de tried oppakt dat ik tocht: no sil it heve.

Imkerjen ferget in protte tiid. Yn it foarjier sjen at alle bijefolkjes it oerlibbe hawwe en
sjen at der al wat te heljen is oan iten (snieklokjes en krokussen).  Wurdt it waarmer en
komt it earste koalsied dan moatte de húningkeamers klearmakke wurde. Yn maaie
hast it swermen fan de bijen en moatte de keunstswermen klearmakke wurde.
Simmerdeis moatte wy om de wike de folkjes goed yn de gaten hâlde om te sjen of de
folken goed gedeie. Binne der genoch fjilden mei blommen wer’t se har iten helje
kinne? Nei 1 augustus moatte de bijen alwer klearmakke wurde foar de winter: in
behanneling tsjin de Varoaparasiet en it jaan fan sukerwetter (12 kg droeche suker per
folk!). Yn totaal krije de bijefolken trije kear in behanneling tsjin de bestriding fan de
Varoaparasiet, ek ien kear midden yn de winter!

Ofrûne simmer wie in poerbêst jier foar de bijen en de imker. Myn folken diene it bêst
op de greide en blommefjilden fan Anjum. Ek it bijefolk op de tún yn Ie hie it goed nei’t
sin. De huning opbringst wie dit jier sa goed dat der in boerd foar’t rút koe: Honing te
koop. Op it stuit lizze de fjilden fan Anjum der moai by en ek de blommestroken om de
fjilden van Wilman en Hansma bliuwe noch moai lang yn'e bloei. Sadwaande kinne de
bijen noch moai wat stomoal helje dy’t nedich is foar it kroast yn it foarjier. Dan
komme der wer sterke folken dy’t yn’t foarjier wer op it koalsied oan it wurk kinne.

Dochs giet it sûnt de jierren 90 efterút mei de bijen en dat wie de leste jieren in protte
yn it nijs.  De oorsaak fan de bijenstjerte  is in combinaasje fan de Varoaparasiet, it
gebruk fan bestridingsmiddels en in gebrek oan biodiversiteit troch de moderne en
yntensieve lânbou.  Troch dy oandacht binne der yn protte 'jonge' imkers by kaam, hjir
yn Ie hawwe wy no 5 imkers. As jimme ek wat foar de bij betsjutte wolle, dan kinne

jimme helpe troch bije-blommen en beammen te
plantsjen. Foaral dy't betiid of let yn't jier bloeie.
Fierders kinst 't beste súnich mei bestridingsmid-
dels weze of leaver hielendal net bruke.

As jim in kear sjen wolle by de bijen
dan binne jim wolkom!

De leafhawwerij fan Peer Zaal



Van Smaak | Richterlaan 5 | 9207 JT Drachten | www.vansmaak.nl
Klantenservice: info@vansmaak.nl | t 088 511 5400

Koelverse maaltijden • diepvriesmaaltijden
warme maaltijden • boodschappenservice

Uw boodschappen
thuisbezorgd
Wilt u nooit meer slepen
met zware tassen of een
zoektocht in de supermarkt?
Met onze boodschappen-
service kunt u uw dagelijkse
boodschappen thuis laten
bezorgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten of eens
een kijkje in onze keuken
nemen? Neem dan contact
met ons op. Ideaal voor
vrijwilligersgroepen,
vrouwenverenigingen en
zorgmedewerkers. U bent
welkom!

Wilt u ook aan tafel
met Van Smaak?

Neem dan contact
op met onze

klantenservice.

Lekker thuis eten met

Van Smaak

• Ruim 40 jaar ervaring
• U kunt iedere dag uw eigen

maaltijd samenstellen
• Geen abonnement

• Verse ingrediënten
• Ambachtelijke bereiding
• Chauffeurs met vaste route
• Altijd een vertrouwd gezicht
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DOM-nieuws
Eeuwenoud huisje achter Uniastrjitte in ere hersteld

Het huisje achter de Uniastrjitte 23 in Ee wordt mede dankzij de DOM (Dorps
Ontwikkelings Maatschappij) in ere hersteld. Melle Westra overhandigde namens de
DOM Ee onlangs de papieren aan eigenaar Dikkie de Beer. Daarmee kregen Dikkie de
Beer en Harmke Groenhof groen licht om het huisje achter hun woning met subsidie
op te laten knappen. Taeke Hoeksma Bouwservice uit Ee is inmiddels begonnen met de
renovatie van het pand dat nu als berging wordt gebruikt.
Het huisje is in de loop der jaren in verval geraakt en sommige bewoners van de
Uniastrjitte hebben er zelfs over nagedacht om het gebouw te slopen. Mede dankzij
subsidies van de DOM blijft het eeuwenoude huisje bestaan, al moet het wel compleet
geïsoleerd gerenoveerd worden: Van het dak en de muren tot de kozijnen en de

ramen. De familie de Beer wil het pand in eerste
instantie gebruiken als schuur, maar het wordt
ook meteen geschikt gemaakt als gastenverblijf.
Over een paar maanden moet het huisje klaar
zijn.

Op de foto: Dikkie de Beer en Melle Westra voor
het huisje dat binnenkort wordt opgeknapt.

foto: Klasina van der Werf

Jisters zitten vol ideeën

Ondertussen wordt er door de Jisters druk gespeculeerd over de besteding van het
geld dat nog in de Kansenpot en de Publieke projectenpot van de DOM zit. Tijdens een
informatiebijeenkomst van de DOM in dorpshuis de Jister werden diverse ideeën
geopperd zoals  een nieuwe geluidsinstallatie, zonnepanelen voor dorpshuis De Jister
en een soort Kiosk waar toeristen een kopje koffie kunnen drinken. Nieuwe
verwijsborden, een oplaadpunt voor elektrische fietsen en het opwaarderen van het
Vlasmuseum kwamen ook ter sprake. Daarnaast streden twee dorpsbewoners voor
een verkeersremmende maatregel op de Stienfeksterwei om de veiligheid te
vergroten. Leden van de kerkenraad pleiten voor een nieuwe heg rondom de kerk en
dorpsbelang zou graag een reclamebord van het Flaakspaad bij ’t Stienfek willen
plaatsen. Het DOM-project loopt nog tot 2016 en voor de Kansenpot geldt op = op.
Ideeën kunnen gemaild worden naar dom@dorp-ee.nl.



Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056

Vorig jaar konden we voor de eerste keer oudjaarsnacht even na twaalf uur genieten
van een vuurwerkshow. Dit was een groot succes. De vorige keer is dit gesponsord
door een aantal ondernemers uit het dorp.  De ideeën werden toen al geopperd om via
een soort collecte door het dorp, bij een ieder te vragen wie hier een bijdrage voor wil
leveren.
In welke vorm we dit gaan uitvoeren is nog niet precies bekend, maar waarschijnlijk
komen we bij u langs om een evt. vrijwillige gift voor
dit vuurwerk.
Als bestuur van Dorpsbelang rekenen wij op uw
bijdrage, zodat wij er  weer een  veilig(-er) “Iester
familie”gebeuren van kunnen maken om op deze
wijze gezamenlijk als dorp aan 2015 te beginnen.

Dorpsbelang Ee

Oud en nieuw / Vuurwerk
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De Trochsetters
Douwe de Jong uit Ee erelid KV de Trochsetters.
Voor een groots kaatspubliek kreeg Douwe de Jong donderdagavond 31 juli na het "Pearke
Keatsen" de titel erelid toebedeeld. Namens het bestuur reikten Baukje Krol en Jacco de
Jong de bijbehorende versierselen uit. Douwe werd bedankt voor zijn lange en brede inzet
bij KV de Trochsetters.

Hij was voorzitter in de periode 1980-1986, be-
stuurslid van 1994-1998 en van 2005-2009. Te-
vens is hij vaak scheidsrechter bij diverse
kaatspartijen. De Jong was dankbaar en zichtbaar
verrast toen hij welverdiend de titel in ontvangst
mocht nemen.
Op de foto: Douwe en zijn vrouw Sietske de Jong.

foto: Burt Sytsma Photography

Jannie Wolters wint workshop

Jannie Wolters-de Jong (Achterwei) heeft tijdens de open
dag  een workshop gewonnen.
Tijdens de open dag kon je in het glasatelier raden hoe-
veel knikkers er in de viskom zaten.
Er zaten 523 knikkers in. Van de 37 deelnemers zat Jan-
nie er het dichtste bij, zij dacht dat er 525 knikkers in za-
ten. Inmiddels heeft ze een mooie schaal gemaakt.

Jannie nog gefeliciteerd met je prijs.

Johannes en Wieke Boersma

De Lofstem

Op 9 oktober 1989 kwam Jaep Meems als dirigent bij ons. Dat is dus a.s. 9 oktober 25 jaar
geleden. Wij gaan dit met Jaep vieren in de IJsherberg te Dokkum en hopen er een gezellige
avond van te maken.
Het bestuur van Chr. Gem. zangvereniging “De Lofstem”Ee e.o.
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v.v. Oostergo viert 50 jaar jubileum

Oane Attema tot erelid benoemt.

Afgelopen weekend heeft de VV Oostergo gevierd dat het op 28 juli 50 jaar bestond.
Het feest begon op vrijdagavond met een receptie.
Ceremoniemeester Egbert Douma kon in een goed gevulde feesttent alle genodigde
welkom heten en gaf als eerste het woord aan voorzitter Wieger Sikkema.

Sikkema feliciteerde de jubilaris en
vroeg toen Oane Attema naar vo-
ren te komen. Oane Attema  is één
van de personen die vanaf het eer-
ste moment lid is geweest van de
VVO. In al die jaren is Oane altijd
wel op één of andere manier be-
trokken geweest bij de VVO, eerst
als speler, daarna als bestuurslid
van diverse besturen, leider van
diverse elftallen, redactielid van
het clubblad en al meer dan 10

jaar wedstrijdsecretaris. Het bestuur had daarom ook besloten om Oane tot erelid te
benoemen. Hij ontving van Wieger een speldje van de VVO en voor Oane zijn partner
Sylvia was er een bos bloemen. Vervolgens kreeg de heer Jan Hooge namens de KNVB
het woord, hij feliciteerde de VVO met deze mijlpaal en complimenteerde de
vereniging dat zij als kleine vereniging de afgelopen jaren altijd op een hoog niveau
heeft gepresteerd en dat ze de zaken altijd goed op orde hebben. Namens de KNVB
overhandigde de heer Hooge een fraaie jubileumvlag aan voorzitter Sikkema. Namens
de gemeente feliciteerde wethouder Pytje de Graaf de VVO met het jubileum.  Jelmer
Kok bood namens de vriendenclub een fraaie nieuwe bar aan de VVO voor in de fraai
verbouwde kantine. Van Dorpsbelang Ee ontving voorzitter Sikkema een wedstrijdbal
voor de eerste competitiewedstrijd van de voorzitter van dorpsbelang Hans Kroodsma.
Vervolgens gaf Egbert Douma het woord aan oud hoofdtrainer Sije Heidstra. Hij had
voor elk team een aantal wedstrijdballen meegebracht onder het motto dat het daar
het komende seizoen in ieder geval niet aan zou liggen. Als laatste kreeg Gerrit
Kooistra namens de supportersvereniging het woord. Ook hij feliciteerde de jubilaris
met deze mijlpaal en vertelde dat alle jeugdleden en alle reünisten die zaterdag
aanwezig waren een fraai herinnering vaantje cadeau kregen. Na de pauze was het de
beurt aan gastspreker Foppe de Haan.
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Hij vertelde dat hij uit naam van de Foppe foundation dit soort activiteiten uitvoert en
dat de opbrengst ook in het geheel hiervoor is bestemd. Foppe de Haan hield een mooi
verhaal over zijn loopbaan bij SC Heerenveen, jong oranje en zuid Afrika en zijn korte
uitstapje als bondscoach van Tuvalu. Hierna bedankt voorzitter Sikkema alle
aanwezigen voor hun komst en mocht ceremoniemeester Egbert Douma nog een bos
bloemen in ontvangst nemen voor het in goede banen leiden van deze avond.

Op zaterdagochtend mocht de voorzitter
van de jubileumcommissie Melle Pieter
Prins ruim 200 reünisten verwelkomen in
de feesttent. Nadat iedereen de meeste
handen had geschud, onder genot van
koffie en gebak, kon men in de kantine
een schitterende expositie bekijken
waarin de 50 jaar van de VVO werd ten-
toongesteld in de vorm van foto’s, kran-
tenknipsels, oude spelerskaarten en
shirts en tassen uit de afgelopen 50 jaar.
Ook werd er in de bestuurskamer een
film afgespeeld met voetbalfragmenten uit het verleden. Rond 12.00 uur was er een
gezamenlijke lunch waarna er een groepsfoto werd gemaakt. Deze foto zal in het mid-
den van het jubileumboek komen die ter
gelegenheid van het jubileum is samengesteld en op deze dag besteld kon worden. Om
13.00 uur was het tijd voor de jeugd, zij werden getrakteerd op een show van
BB Freestyle een groep freestyle voetballers die hun kunsten eerst zelf laten zien en
vervolgens de jeugd uitnodigen om ook hun kunnen te laten zien. Daarna was het tijd
voor de senioren om te laten zien hoe het met hun conditie was gesteld tijdens een
mixtoernooi. Voor met name wat oudere spelers die hun voetbalschoenen onder een
laagje stof weg moesten halen leverde dit wel wat spierpijn op.  Er was een kleine

competitie opgesteld van 6 teams die elk
drie wedstrijden moesten. Na een heuse
finale kwam er een eind aan deze sportie-
ve strijd waarna iedereen tevreden de
feesttent opzocht. Hier kon men genieten
van de “derde helft” onder muzikale
begeleiding van Rintje Kas. Het feest werd
‘s avonds in een volle feesttent afgesloten
met een optreden van de band “Once”.



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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Er wordt momenteel volop geoogst in de provincie. Veelal zijn het zware machines die
deze jaarlijkse klus klaren. Net buiten Ee op een perceel van de fam. Wilman bloeide
deze zomer een perceel met lijnzaadplanten, ook wel vlas genoemd. Een viertal vrijwil-
ligers van het Vlasmuseum uit Ee waren de gehele dag bezig om het vlas te "trekken"
en in "schoven" te binden.

Het geoogste vlas gaat gebruikt worden op de laatste zaterdag van het jaar. Dan is na-
melijk het twee-jaarlijkse Nederlands kampioenschap "Flaaks Roepeljen" (vlasrepelen)
bij de fam. Wilman aan de Dodingawei 40 te Engwierum. Een evenement wat niet
meer weg te denken is uit het "Flaaksdoarp Ie".  Het vrijgekomen lijnzaad wordt ge-
bruikt voor het maken van biologische olie.

De inmiddels 89-jarige Jaap Broersma uit Ee, al jaren vrijwilliger bij het vlasmuseum, is
druk bezig het vlas in schoven te binden. Een kunstig werkje dat hij in al die jaren nog
niet verleerd is.

foto's:  Burt Sytsma Photography

Vlas op ouderwetse wijze geoogst in Ee



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Het nieuwe seizoen is inmiddels alweer begonnen. De sportverenigingen hebben hun
trainingen in het dorpshuis er al weer opzitten, de bingocommissie heeft hun eerste
bingoavond al weer gehad, de eerste bestuursvergaderingen van dit seizoen hebben
plaats gevonden en ook de activiteitencommissie is al weer druk aan de slag om de
activiteiten voor het komende seizoen voor te bereiden. Ook wordt er momenteel nog
hard gewerkt om de nieuwe rookruimte gereed te maken.

Zoals elk jaar begint het activiteitenseizoen in het dorpshuis met het Flaaksfeest, welke
dit jaar is gehouden op 4 oktober.
Na positieve reacties van vorig jaar, willen we dit najaar wederom een avondpuzzelrit
organiseren. Deze staat gepland voor 7 november. We hopen natuurlijk weer op een
grote deelname.
Binnenkort ontvangt u de halfjaarlijkse planning met alle activiteiten in de bus.
Verder hopen we u allemaal de komende tijd in ons dorpshuis te begroeten.

Dagelijks bestuur dorpshuis de Jister

Koersballen en sjoelen
De koersbal- en sjoelclub Ee hebben ruimte voor
nieuw leden. Vindt u het gezellig om samen met
andere mensen een activiteit te doen, kom een
keertje meedoen om te zien of het iets voor u is.

Op de agenda (pagina 4) van dit Iester Nijs kunt u kijken wanneer de activiteiten
worden gehouden. Koersbal is 1x in de 14 dagen en sjoelen 1x per maand.

U bent van harte welkom!

Het begint om 14:00 uur in dorpshuis De Jister.
De kosten voor zijn € 2,= per persoon per keer.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met
dhr. E. Talstra, Dr. Ruinenstrjitte 6 te Ee, tel.nr. 0519-518508.

Dorpshuis De Jister



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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Naar aanleiding van onze oproep in het vorige Iester Nijs, waarbij we op zoek waren
naar de verklaring van onze dorpsvlag, hebben we enkele reacties mogen ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor!

VLAG: Blauw met een witte golvende vlucht-
schuinbaan, waarvan de dikte 1/3 vlaghoogte, in
de broektop op het blauw omgewende afgerukte
witte eenhoornskop.

WAPEN: In blauw een golvende linkerschuin-
balk van zilver; de balk van boven vergezeld van
een omgewende, afgerukte eenhoornskop, mede
van zilver en van onderen vergezeld van een leie,
eveneens van zilver.

VERKLARING: De golvende balk is het rivier-
tje de Ee, waaraan het dorp immer zijn naam
ontleent. De linksschuine richting ziet op het wa-
pen van Oostdongeradeel, uit welks wapen ook
de kleuren afkomstig zijn. De eenhoornskop komt
uit het wapen van (Aebinga) Humalda en de le-
lie komt uit het familiewapen Mockema. Hessel
van Mockema(die zich ook Humalda noemde,
naar zijn vrouw) was met zijn vrouw Teet van
Humalda in de tweede helft van de 15ᵉ eeuw be‐
woner - eigenaar van  Humaldastate.

De kleuren blauw en wit zijn tevens te beschouwen als ontleend aan
de wapen van Mockema en Humalda.
De vlag is afgeleid van het wapen.

Verklaring vlag / wapen
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Iester om utens
Wij binne freege wurden troch de redaktie fan ”It Iester Nijs”, om it ien
en oar te fortellen wearom at wij út Ie wei gien binne en hoe’t it ús fer-
ûn is. Foar dyselden dy’t ús net kinne, wij ha wenne oan de Wâlddyk.
Om precies te wêzen, der wer’t Simon en Ineke Hoeksma nou wenje,
dy’t der nou in leanbedriuw en in kappersaak hawwe.

Yn 1985 namen wij it bedriuw oer fan Jehannes syn âlders. Fjouwer jon-
gens kriigen we; Tsjipke Johan, Hielke Andries, Jelle Jint en Anne Koos.
Neidat wij der sân jier wenne en buorke hienen, fûnen we út, dat it be-
driuw, mei 45 melkkij, te lyts wie foar de takomst. Der kaam bij dat de

grûn op ôfstân lei en op forskillende plakken. Troch kavelruil koenen we in kavel lân bijelkoar, mar dan wol
wer op ôfstân krije. Derom namen we yn oktober 1991 it beslút om alles te ferkeapjen.
De gebouwen mei de thúskavel war’t kocht troch famylje Hoeksma, de rest fan de grûn gong nei forskillen-
de oare buorlje en de kij waarden forkocht op’e veiling. It ôfskie nimmen fan de festapel wie it aldermins-
te, omdat Jehannes  fanôf lyts jonkje altiid tusken de kij omslein hie en de kij troch en troch koe. Mar se
sizze wolris; ”Gedane zaken nemen geen keer”.

Ein 1991 binne we nei Ontario en Brits Columbia yn Canada west te sjen, at der ek in geskikt bedriuw foar
ús wie wat we eventueel keapje koenen. It wie in prachtig lân,mar it lei ús te fier fuort.
Maaie ´92 binne we forhúse nei Hantumerútbuorren, wer´t we 5 maand wenne ha.Yn oktober it selde jier
binne we nei Feinsum, flak bij Stiens, gien te wenjen, wer’t we in buorkerij, kochten  wer’t we oardel jier
molken ha. Mar it bûtenlân bleaun lûkken, want der wienen mear mogelikheden foar ús dan yn Nederlân.
Yn’e Boerderij stienen in kear adfortinsjes oer bedriuwen yn Denemarken, dy’t te keap wienen. Dat lyke ús
wol wat ta en binne der in pear kear hinne west te sjen. Begjin ’94 kochten we in melkfebedriuw op Jutlân,
flakbij it doarke Herrup, ongeveer de selde greate as it doarp Ie. In bedriuw  mei 50 ha grûn en sa’n 50
melkkij, wer’t de kij fêst op stâl stienen.

De natûr is it tsjinoergestelde as bij jim der yn Ie, heuvelachtig, in protte beammen, beken foar it ôffoer
fan it wetter en gjin sleatten om de percelen lân hinne, mar beamwallen, sa iets as yné wâlden.
Troch hurd wurkjen en mei hulp fan de bern koenen we it bedriuw útbreide nei sa’n 300 kij en 200 ha
grûn. Wietske hie der in minicamping neist, mei 5 plakken, dy’t foaral yn de maanden juli en augustus ei-
genlik altiid fol stienen, mei minsken út Nederlân wei, foaral fan de Randstad kamen in protte. It gie allege-
ar tige goed mei it bedriuw, de kij hienen in hege produktie, we kamen goed foar it ljocht at we mei kij op
de keuring kamen en der kamen faak minsken, soms by’t busfol, te sjen wat foar stâl at we
hienen en ek hoe we de dingen dienen, totdat de krises ús oerfoel yn 2007.  We hienen de rente fêst set
wat folle heger lei as de varriabele en koenen toen net mear oan ús forplichtings foldwaan. Der kaam bij
dat de waarde fan de agrariske bedriuwen geweldig yn waarde achterút gongen. Úteindelik draaide it hjir
opút dat we it bedriuw forig jier  forkeapje moasten.(it is allegear wat yngewikkelder, mar dat wolle we jim
mar besparje). It is spytig dat men op sa’n manier ôskie nimme moatte fan syn libbenswurk, it binne útein-
delik mar materiele dingen, mar we hienen it ús allegear wat oars foarsteld. Ien fan de jongens op it spul,
wij yn de buorren wenje  en Jehannes him deis wat helpe. Mar it rint yn it libben faak oars dan wat men
graag wol.

We binne ôfrûnne winter forhúse nei it doarp en wenje nou flak neist it tsjerke. In hiele gewaarwording,
atiid yn’e auto nei it tsjerke gien en nou tegean. De ôfstân koarter, mar it nimt langer tiid! Jehannes werkt
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nou bij freonen fan ús dy’t ek melkkij hat.  It foldocht him tige, nou hoecht er net mear te tinken oer wat
de meihelpers de oare dei dwaan moatte en wanneer it wurk dien is giet er nei hûs en hat er frij. Gjin ge-
prakiseer mear oer hoe at it allegear moat en gjin spanning mear hoe at it komt. Derneist sit er folop yn it
forienegingslibben, sjongkoor, foarsitter fan it Menighedshus fan Indre Mission, in stroming binnen de
tsjerke en yn in kommisie dy’t de tsjerketsjinsten hjir wat oars hawwe wol.
Wietske hat in pear jier lyn in oplieding dien foar pedicure en hat nou har praktik oan hûs en hat al aardig
wat klanten, der kinne nog wol wat bij, mar it begjint al goed te rinnen. Derneist sit se yn de tsjerkerie fan
Herrup. Tsjipke Johan is nou 29 jier en is trouwt mei Mona en se ha tegearre twa bern, Frederik in soan fan
trije jier en Alberte in dochter fan krapoan ien jier. Trije jier lien ha se in biologiske melkfehâlderij kocht,
25 km fan ús âf. Mona is neist it boerin wêzen, wykforpleegster, dit docht se 25 oeren per wike.
Hielke Andries is 27 jier en is ferkeapmanager, bij Viking, in fokforineging en reist de hiele wrâld oer om, yn
forskillende lânnen, sa as Amerika, Australie, New Seelân en in gedielte fan Europa, ferkeapers te helpen
en oan te stjoeren om sierd fan bollen te ferkeapjen oan de boeren der. Hij hat it der tige drok mei, mar
net sa drok dat er net in famke fûn, Randi, wer’t er it oankommende jier mei trouwe sil.  Randi is yn’e op-
lieding om bijienkomsten, bruloften en forgaderingen organisere te kinnen. Se wenje tegearre yn Viborg
yn in apartement fjouer heeg.
Jelle Jint is 25 jier en hat krekt in studie ôfrûne wer’t er letter as boekhâlder of eventueel bankman oan it
wurk kin, mar hij wit nog net precis wat it wurde sil. Tegearre wennet er mei ús jongste, Anne Koos, yn in
hûs yn Randers, in stêd hjir sa’n 100 km wei.
Anne Koos is 23 jier en wurket bij de selde fokferineging as Hielke Andries, mar dan yn’e stâl, as bollefers-
warger, dit hat er dien fanôf foarig jier december, nei dat er er klear wie mei de lânbouwskoalle.

Toen we hjir yn ’94 kamen moesten we it Deens ek leare fansels. Deens is net in makkelike taal. De beide
âldsten ha de earste trije moane bijles hâwn, mar koenen it dernei floeient prate, mei de beide jongsten
gie it boartsjende wise. Dat lei mei ús al wat oars. Wij ha twa jier lang, alle tirsdeitejûnen les hâwn fan in
gepensioneerde dominee. Dat hat ús tige holpen, mar men leerd it yn’e
praktik. Yn’e hûs prate we meielkoar frysk, mar sa gauw at er in Deen binnen de doaren komt geane we
oer op deens. De jongens ûnder elkoar prate deens, dit giet hun makkeliker ôf dan frysk, mar se kinne it
nog hiel goed en dat is naturlik moai foar de famielje.
De minsken hjirre ha in protte fan de Friesen, rêstig yn’e omgong en de selde wat droege humor.
It dorp is eigenlik opdielt yn twaanen oan de iene kant minsken dy’t yn it tsjerke komme en oan de oare
kant minsken dy’t dat net dogge. Mei dy lêsten is it moeilik om kontakt te lizzen en dit fyne we jammer.
Mar misskien wurd dit oars nou’t we yn’e buorren wenje.

Minsken freegje wol ris at we, neidat we de buorkerij ferkocht hienen, at we ek werom nei Nederlân
woenen, dan is ús antwurd; ”Nee want dan soenen we heimwee krije”. Earst naturlik al fan de bern. Der
wer’t de bern binne wol de âlders ek it leafste wêze.
Ten twadde ha we yn dy 20 jier hjir freonen krigen en in
protte minsken kinnen leart. Der komt bij, dat selde wat
we achter litten ha, goed 20 jier lien, sille we noait wer
werom fine kinne. Wat net yn hâld dat Ie ús neat mear
seit, yn’t tsjindeel. Faak freegje we, Jint Syb, (Jehannes syn
broer), at we him foar de tillefoan ha, hoe it yn Ie giet en
op dy manier bleauwe we ferbûn mei it reilen en seilen bij
jim yn it doarp. Al hoe âld at we ek wurde, dy bân tusken
Ie en Jehannes en Wietske bleauwt altiid bestean.

Freonlike groetnis fan ús út it hege noorden,
Wietske en Jehannes Wiersma.



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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Út de Iester koken

Wat giet der yn:

● pûn macaroni
● pûn gehakt
● blikje smac
● 6 ytleppels kerriepoeier
● raspe tsiis

Ek lekker mei in
frisse komkommerslaad

Op zaterdag 6 september hield de zesde klas, van de Gereformeerde school te Ee een
reünie. Er werd gewandeld door het dorp, oude fotoboeken bekeken en vooral heel
veel schoolherinneringen opgehaald. Voor een natje en droogje genoot men van de

catering in Dorpshuis
"de Jister". Ook een be-
zoekje aan het
Vlasmuseum mocht
niet ontbreken waar
men werd rondgeleid
door Sikke Tuma en
Jaap Broersma. Een in-
teressante en vermake-
lijke onderbreking van
de dag.

foto: Burt Sijtsma

Klas van 1961

It tredde resept yn dizze rubryk komt fan...
Sally Louwsma!

KERRIE MACARONI
Dit is wat Sally
har famylje it
leafst foarset

en….
Succes

fersekere!!
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Bedriuw útljochte
Een van de vele nieuwe bedrijven die er
de afgelopen tijd in Ee zijn bijgekomen
is Seldenrijk Steenhouwer aan de
Dowemattereed. Een eeuwenoud
ambacht op een eeuwenoud plekje!

Ben Seldenrijk is ruim anderhalf jaar
geleden begonnen als zelfstandig
steenhouwer. Jarenlang werkte hij voor
gerenommeerde steenhouwerijen
maar werd begin 2013 ontslagen door
inkrimping van zijn werkgever.

Wat te doen als je hart ligt bij natuursteen en je hier in door wilt gaan? Het werd, net
als zijn vader ooit, eigen baas als steenhouwer.

Ben is gespecialiseerd in het restaureren en herstellen van alle soorten natuursteen en
werkte o.a. mee aan de restauratie van de Ursulakerk in Warmenhuizen, Praalgraf in
Dongjum en zeer recent, het stadshuis in Harlingen en vele andere restauratieklussen al
dan niet in samenwerking met collega steenhouwers. Dit soort werk is meestal onder
beheer van Rijksmonumentendienst en vraagt het nodige vakmanschap. De uitdaging
om wat oud en beschadigd is, te restaureren of waar nodig te vervangen, vaak door
gebruik te maken van eeuwenoude technieken.
Het is veelal handwerk en mankracht en géén machinaal bewerken.

Het restaureren van oude stoepen, grafzerken, gevels, schouwen, eigenlijk alles wat
ooit van natuursteen is gemaakt is Ben's passie!

Naast al het oude maakt Ben in overleg nieuw werk, te denken valt aan o.a. grafstenen,
gevelstenen, stoepen of keuken/wastafelbladen.

Het mooie van werken met natuursteen is dat je met een eeuwenoud materiaal iets
maakt wat nog weer eeuwen mee kan.
Door het met kennis van zaken te bewerken én te plaatsen heb je een monument voor
meer dan één leven, wat is er nu mooier dan daar als steenhouwer een bijdrage aan te
mogen leveren?
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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

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

Huisarts Lamers
Stienfeksterwei 2
9131 KM Ee
Telefoon:    0519 - 518202
Fax:     0519 - 518452
Medicijnlijn:   0519 - 518222
Spoednummer:   0519 - 518224
www.lamers.praktijkinfo.nl

NIEUW:
Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de website
www.fryslanonline.nl. Voor mensen die het lastig vinden bij een instantie naar binnen
te stappen of er niet naartoe kunnen gaan omdat het te ver reizen voor hen is of teveel
reistijd kost omdat ze niet zo lang van huis kunnen zijn. Of omdat het thuis niet mag
opvallen dat ze hulp vragen. De website is deze zomer gestart.
Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen.
Op www.dorp-ee.nl kunt u het volledige artikel lezen.

Algemene informatie




