
Lijst met deelnemers     OPEN DORP EE 10 MEI 2014
Het parcours is in 3 zones verdeeld

Dorpshuis  ‘de Jister,’  is open voor een hapje en een drankje
Gymn. vereniging ‘Wez �uch’, tentoonstelling, (dorpshuis)
Koersbalvereniging,  demonstratie koersbal en doe mee, (dorpshuis)
Sjoelvereniging, kom gezellig sjoelen, (dorpshuis)
Jeugdhonk ’t Skulplak, kom binnen!, (boven dorpshuis)

Bloemen- en plantenhandel Gosse Veendorp
Woonbrocante it Tomke voor sfeer en gezelligheid!
Volleybalvereniging, in de speeltuin
Tjerke op de Terp, deze is te bezichtigen van 13.00 uur -16.30 uur 
De Lofstem treed op van 13.30 uur -14.30 uur
Braakhok, Vlasmuseum
Montagebedrijf H. keizer, voor al uw installatie werk. 
Installatiehandel Ee, De installatiewebshop van Friesland
Drumband Ie, foto’s en  tentoonstelling 
geeft om 13.00 uur optreden door dorp.
Woonwinkel   ‘Country and Classic Interieur’.  Brocante / nieuwe 
interieur artikelen in landelijke stijl en kleuradvies van C&C original paint.
Bed and breakfast   ‘De Gastenkamer’ Stijlvol logeren in onze appartementen 
of vrijstaande huisjes, wees welkom in het hoge noorden.
 Selden Sá ,Handwerk, wol, workshops en meer. Volop inspiratie voor 
zelfgemaakt woonleuks! (Grutte Loane 10)
Glasatelier Johannes Boersma, demonstratie glas in lood en brandschilderen
Basisschool ‘de Gearing’,  school is open met klaslokaal oude stijl. Tot 16.00 u.
Duivenvereniging Steeds Sneller, Kom kijken bij de duiven (duivenlokaal)
Paard- & ponyclub De Ie-ruters. Demonstratie 13:00 uur Carrousel - 14:00 uur
 Kür op muziek - 15:00 uur Mennen dressuur. Vanaf 13:00 uur pony´s borstelen.
De Jister Brommer Club, âlde brommers fan +/- 40 ier, gesellighiet en grut 
vertier En gjin rit is ûs te �er. (plantsoen) 
www.oldtimergrasbaanrace.nl , 21 juni bol van actie, spanning en sensatie 
VV Oostergo, kom voetbal kijken, 
in de kantine is er vandaag voor iedereen een gratis kopje ko�e
Kaatsverening “De Trochsetters” beleef het kaatsen (sportveld)
EbenHaëzer kerk, doorlopend programma van 13.00 uur – 16.30 uur . 
Optreden van Lauwersfanfare van 15.00 uur – 16.30 uur.

 
 
 
 

Bouwservice Taeke Hoeksma, Voor al de service bij u thuis bent u welkom 
op 10 mei bij mij aan huis. Humaldawei 33
Marten’s evenementen service, wat Marten makket dot smakket
Hoek-Agro BV, Groente Export Bedrijf Kom in de wereld van Groenten en fruit
Hoek-Trans BV, Transportbedrijf, beleef het transport
Timmer en klus bedrijf M. Kingma “sterk in timmer- en onderhoudswerk” 
(op terrein Hoek-Trans)
Mechan Noord, op vol vermogen naar de toekomst!
Dream Project Studio’s, Kom kijken en luisteren.
Aannemersbedrijf Ferwerda, verbouw, renovatie en neiuwbouw
Bernhard Hansma, bekijk een modern akkerbouwbedrijf, 
 rijden op een moderne trekker onder begeleiding.
Green Fire Eco, Pellet kachels en Pellets, 
bespaar minimaal 40% op u gasrekening. 
Fam. Terpstra, kom kijken hoe een melkrobot werkt.
Fam. Bolhuis, kom onze gerestaureerde boerderij bekijken, 13.00-17.00 uur
Broersma State, welkom in onze boerenwinkel
Meubelmakerij EMKO, ontwerpen en maken van meubels op  maat.
Seldenrijk Steenhouwer, Restaureren en stellen van natuursteen 
(op terrein meubelmakerij EMKO)
Timmerwerken Kuperis, voor al uw bouwwerkzaamheden
 (op terrein meubelmakerij EMKO)
Eetcafé de Tukker, voor een hapje en een snapje kunt u bij de Tukker terecht . 
Je kunt er biljarten en er is een demo darten  twee dart teams uit Ee . 
Voor de kids is er een gratis ijsje

Imkers Ee, laat je alles over bijen vertellen door de Imkers, 
(fam. Bouma Stienfek)
Zeilmakerij Steegstra, Jachtwerf Naviste; Voor Boottenten, verandazeilen,
reparaties, Bootstalling, bootschilderen, jachtservice,  hellingen
Constrada, Kom binnen in de oude melkfabriek, Stienfek

Weardebuorren ,Opfok van paarden, pony’s en pinken, Grasverkoop en 
Agrarische Natuur met Weidevogels
Bonnehof Hûskes in Terpenlandschap  Vakantiehuisjes met uitzicht op 
natuurweilanden. Ook voor mindervaliden.
Hoveniersbedrijf Ate Wiersma, Laat je verrassen door bloemen
De Aurikel – Klaas Wierstra – tùnman in ieren en sinen
Jacoba Wierstra – Intergratieve kindertherapie
Loonbedrijf S. Hoeksma – voor het echte boerenwerk
Kapsalon ‘de Knipskuorre’– vakkundig en modieus

 Centraal parkeerterrein bij nr. 22 Hoek–Trans

 Opstapplaats Paardentram Jan Plezier 
 bij Eben Haëzerkerk nr. 18 
 en Hoek–Trans nr. 22
 Ieder vol kwartier kunt u instappen in de Jan Plezier
 die u vervoert langs zone B en C.

 De Tukker, Dorpshuis, Duivenlokaal, VV Oostergo,
 loods Bernhard Hansma, 
 
 EHBO dorpshuis De Jister, 

 AED bij kantine VV Oostergo

1 36

37

38

39

40

41
42
43
44
45

19

20
21
22
23

24
25
26
27

28

29
30
31
32
33

34

35

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

16 

17

18

Zone A Zone B Zone C

EHBO

AED

P


