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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Hierbij alweer het eerste Iester Nijs van 2011. We hebben net de jaarlijkse
ledenvergadering gehad en verderop in dit blad vindt u een uitgebreid verslag
hiervan. We laten de winter bijna weer achter ons en gaan met frisse moed
de lente in. Dit geldt ook voor het Bestuur van het Dorpsbelang en we zullen
de komende tijd proberen wederom diverse zaken voor elkaar te krijgen.
Op de ledenvergadering hoorden wij hier en daar de vraag: “Waarom is het zo
weinig zichtbaar wat jullie doen?” Natuurlijk zijn er wel dingen zichtbaar en
kunt u altijd een verslag van onze activiteiten in It Iester Nijs vinden, maar
vergeet niet dat je veel in gesprek bent met gemeente, provincie of andere
instanties, waar het soms tijden duurt om iets voor elkaar te krijgen.
Vorig jaar hebben we op de hoek Uniastrjitte – Stienfeksterwei een mooie
verkeersspiegel geplaatst en de meeste dorpsbewoners zijn zeer enthousiast
over de werking daarvan. Helaas, moeten we vaststellen dat er mensen zijn
die het leuk vinden om vooral in het weekend deze spiegel te verdraaien. Dit
is zeer lastig want het is veel werk om hem weer nauwkeurig in te stellen.
Mocht u bij toeval dit zien wilt u dan deze mensen waarschuwen dat ze dit
niet moeten doen of iemand van het Bestuur van het Dorpsbelang hierover
informeren!
Momenteel zitten we met een ander fenomeen en wel dat auto‟s op de stoep
geparkeerd staan, of ze staan half op de stoep en half op de weg. We krijgen
hier nogal wat klachten over van mensen met een rollator, kinderwagens en
wandelaars die er niet langs kunnen. Sommige van deze foutparkeerders zijn
door ons hierop al eens aangesproken!
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Wilt u met ons hierop letten en de mensen die daar parkeren erop aanspreken. Mocht dit niet helpen dan komt binnenkort de parkeerpolitie in actie en
dat moeten we proberen te voorkomen.
U hebt waarschijnlijk al vernomen dat de NAM aan de slag is gegaan tussen Ee
en Tibma. Grote gele borden geven aan waar het zware verkeer van de NAM
langs mag rijden. De NAM heeft aangegeven rekening te zullen houden met de
begin- en eindtijd van de school, echter, mocht u hierover klachten hebben
kunt u rechtstreeks contact opnemen met het hoofdkantoor van de NAM in
Assen (tel.nr.: 0592 – 369 111).
Tevens kunnen wij u melden dat het hekwerk om de speeltuin is geplaatst
(mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Ferwerda en de Gemeente Dongeradeel). Een laatste deel van het hekwerk krijgt nog een opknapbeurt en dan
is het hekwerk weer helemaal top!
Tot slot merken we nog op dat het 'Bankje ter nagedachtenis aan de MKZperiode' binnenkort, qua belettering een opknapbeurt krijgt!
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee.
Ponyclub 'de Ieruters'
Nog even en dan start het nieuwe seizoen van de ponyclub weer. Het afgelopen seizoen konden we drie lessen vol
krijgen met enthousiaste ruiters en
amazones.
Vanwege de gedrevenheid van de leden
hadden we als bestuur besloten om het
winterseizoen door te gaan met lessen.
Hiervoor was natuurlijk wel een overdekte rijhal nodig en deze vonden we in
Anjum. Zo konden onze lessers het winterseizoen door blijven rijden.
Vanaf begin april willen wij weer starten met rijlessen onder het zadel voor
iedereen die in het bezit is van een eigen paard of pony. Net als voorgaande
jaren zijn we één avond in de week te vinden op het terrein van de ponyclub
aan de Skieppereed.
Ook is het de bedoeling dat we in de loop van het seizoen weer een spelletjesmiddag organiseren voor alle leden van de ponyclub. Dit is het afgelopen
jaar ook gebeurd en we mochten toen tien deelnemers welkom heten. Na drie
spelletjes te paard was er voor iedere deelnemer een prijs en een leuk aandenken. Voor de deelnemers en het publiek was het een zeer geslaagde middag met prachtig weer.
Voor meer informatie over de lessen of over onze club kunt u contact opnemen met Lieuwkje Dijkstra (Mobiel 0623179448).
Het bestuur.
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Jaarvergadering uitvaartvereniging
’de Laatste Eer’
Vrijdag 4 maart 2011 is er in Dorpshuis 'de
Jister' weer de jaarlijkse ledenvergadering
van uitvaartvereniging „de Laatste Eer‟ gehouden.
Om 20.00 uur heet de voorzitter Dirk Zijlstra 48 leden van harte welkom. Na
het woord van welkom worden de namen van de dertien overleden leden van
2010 genoemd, waarna een moment stilte in acht wordt genomen.
Hierna leest secretaris Tiety Haaksma de
notulen en het jaarverslag voor. In het
jaarverslag wordt met name ook de asfaltering van het middenpad genoemd;
hierover zijn bij het bestuur veel positieve reacties binnengekomen. De zijpaden zullen komend seizoen door de vrijwilligers worden hersteld. Penningmeester Jaap Hansma neemt het financiële
verslag met de vergadering door. Grootste kostenpost was uiteraard de aanleg
en asfaltering van het middenpad op de
begraafplaats. Na enige toelichtin g en
uitleg wordt ook dit financieel verslag
akkoord bevonden. Jannie Woudstra
verklaart namens de kascommissie dat
de financiën op zeer correcte wijze
worden bijgehouden met complimenten
voor de penningmeester.
Hierna wordt de nieuwe tweede bode, mevrouw Jannie van der WagenBoersma, aan de vergadering voorgesteld en zij krijgt ook gelegenheid om iets
over haarzelf, en haar motivatie om bode te zijn, te vertellen. De contributie,
ledenkorting en voorstel tarieven worden vastgesteld. Nieuw is dat de beide
bodes nu zelfstandig in dienst zijn en gelijk worden beloond conform de richtlijnen van de federatie. Mevrouw Minke Rottiné is reglementair aftredend,
maar heeft zich voor nog een periode beschikbaar gesteld en is herkozen.
Mevrouw Fokje Wesselink is weer onze consulente voor het bijverzekeren, nu
namens „adviespartner uitvaart‟. Zij krijgt even het woord om het één en ander te vertellen. De bedoeling is dat zij de komende tijd de leden van de vereniging benadert over de mogelijke bijverzekeringen. Zij promoot tevens de
vereniging en houdt haar actie mogelijk later nog huis aan huis.
In verband met de nieuwe wet op de lijkbezorging, die vanaf 1 januari 2010
van kracht is, is er een nieuw reglement voor de begraafplaats opgesteld, omdat het oude reglement op sommige punten in strijd was met de wet. De vergadering gaat met het nieuwe reglement akkoord en deze wordt vastgesteld.
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Na de pauze krijgt de heer Jan R. de Jong, voorzitter van de Friese Federatie
voor uitvaartverenigingen, het woord. We doen het als plaatselijke vereniging
goed en dit is voor een groot deel te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers. Toch is er wel steeds dreiging betreffende de zelfstandigheid en het
voortbestaan van de verenigingen. Dit wordt deels veroorzaakt door de invloed
van de grote uitvaartverzekeringen, deels door de overheid. Willen we „rouw en
trouw‟ in eigen dorp houden, dan zullen we alert moeten blijven en met de tijd
mee moeten gaan. We zullen de jongere generatie aan ons moeten binden en
er voor zorgen dat we een stem „in de polder‟ houden.
Jubilea en afscheid:
Halbe van der Kooi is 30 jaar drager en Egbert Meinsma 12,5 jaar. Gerke
Wouda, bijna 25 jaar grafdelver en Marten Wiersma bijna 12,5 jaar grafdelver
zijn inmiddels gestopt. Het graf delven is overgenomen door Sas de Braak en
Jan Venema. De heren Jaap Broersma, bijna 25 jaar vrijwilliger en Anne Visser,
12,5 jaar vrijwilliger op de begraafplaats hebben ook aangegeven dat zij ermee
op willen houden. Alle bovengenoemde personen krijgen een bloemetje en cadeaubon en worden door de voorzitter bedankt voor het vele werk dat zij voor
onze vereniging hebben gedaan. Dit wordt door de aanwezigen bekrachtigd met
applaus.
Tot slot werden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng, met name
ook de bediening van het dorpshuis. Er wordt nog wel even nagepraat, maar
voor daarna… iedereen wel thuis.
Nieuws van de Gemeente Dongeradeel
Sinds een aantal jaren plaatst de gemeente op verschillende locaties in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor bewoners met
een grote tuin en weinig ruimte in de groene container. Bovendien kan gras
goedkoper verwerkt worden wanneer het gescheiden wordt ingezameld. De grasbakken worden erg gewaardeerd door de gebruikers. Daarom wil de gemeente de service graag blijven verlenen. Echter bij het gebruik van de grasbakken treden ook een
aantal problemen op.
De grasbakken zijn nu veelal in het groen geplaatst. Bij
de lediging wordt de ondergrond (de graszode) vaak vernield. Om de grasbakken een netter aanblik te geven zal de gemeente onder
ieder bak een betonplaat plaatsen. Op een aantal locaties zijn inmiddels betonplaten aangebracht.
Er is een ongelijke verdeling van bakken in de dorpen. De gemeente streeft
vanaf dit seizoen naar een verdeling van gemiddeld één tot drie grasbakken per
dorp, afhankelijk van de grote van het dorp en de het aantal geschikte locaties.
Op basis hiervan heeft de gemeente de grasbakken herverdeeld over de dorpen.
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Ook is herhaaldelijk gebleken dat er naast gras ook vaak ander groen afval
(takken e.d.) in of bij de grasbakken wordt gedumpt. Dit geeft een rommelig
aanblik en bemoeilijkt een efficiënte inzameling en verwerking van gras. Om
de service goed te laten verlopen is het van groot belang dat er geen ander
afval dan gras in de grasbakken terechtkomt. De medewerking van de inwoners van Ee is nodig bij het juist gebruik van de grasbakken. Bij herhaaldelijk
misbruik van een grasbak kan de gemeente overwegen de betreffende grasbak
te verwijderen.
Halverwege april (begin van het maaiseizoen) worden de grasbakken weer
geplaatst. In Ee worden ze geplaatst op het Parkeerterrein van het sportveld
en op een betonplaat in het gras aan de Koarte Bún. De gemeente hoopt dat
door bovenstaande maatregelen het gebruik van de grasbakken in alle dorpen
en wijken naar ieders wens zal verlopen. Na afloop van het seizoen zal de
gemeente het gebruik van de grasbakken evalueren.
Interview 'Selden sa'
Op 15 februari waren we te gast bij Nynke Seldenrijk. Nynke is op 1 oktober
2009 van start gegaan met 'Selden sa', wat uit het Fries komt en staat voor
bijzonder, zeldzaam.
Na de reguliere scholen te hebben doorlopen ging Nynke de opleiding tot
bloembindster doen. Omdat ook de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking haar interesse heeft is ze de opleiding Z-verpleegkundige gaan volgen. In haar vrije tijd werd er veel gebreid, gehaakt, kleding gemaakt, enz.
enz. Creatief bezig zijn. Ideeën op wat voor manier dan ook tot iets maken. In
2008 begon Nynke met de opleiding vakleerkracht handwerken in Zeist en in
2010 haalde ze het diploma. De tijd was rijp om 'Selden sa' op te zetten.
Wat kun je allemaal doen bij 'Selden sa'? Omdat Nynke al haar kennis in het
bedrijf heeft gestopt is er een zeer gevarieerd aanbod. In januari 2011 is er
een cursus bloemschikken van start gegaan. Een aantal basistechnieken van
het bloemschikken aangevuld met dingen die net iets anders zijn dan normaal. Heel gezellig om te doen en iedere keer met iets fleurigs naar huis. Deze cursus is vol, maar in september start er een nieuwe groep bij voldoende
deelname evenals een vervolgcursus.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
natuurlijke seizoensgebonden producten. Ook
worden tweedehands materialen (her)gebruikt
en vaak komt men dan tot hele leuke onverwachte creaties. Nynke verzorgt bloemwerk in
opdracht. Voor trouw en rouw en speciale gelegenheden kun je terecht bij 'Selden sa'. Voor
workshops handwerken kun je ook terecht bij
'Selden sa'.
Breien, haken, vilten - alles is mogelijk.
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Je kan dit bijvoorbeeld doen met een groep vriend(inn)en, maar ook met collega‟s van je werk, buurtverenigingen, jeugdclubs, enz. Handwerken heeft dan
misschien wat een ouderwets imago, maar tijdens de workshop kun je bijvoorbeeld een hele leuke gebreide of gehaakte poef maken en dat is momenteel
hartstikke hip. Op scholen worden er gastlessen verzorgd. Vroeger was handwerken een vast lesonderdeel. Tegenwoordig is dit niet meer zo, terwijl dit
men name voor kinderen niet alleen leuk is maar ook goed is voor bijvoorbeeld
de motoriek.
Bij 'Selden sa' kun je ook terecht voor eigengemaakte woonaccessoires variërend van kussens, vazen tot plaids. Sinds kort verzorgt Nynke creatieve activiteiten op verschillende asielzoekerscentra en begeleidt ze enkele jongeren
met een lichamelijke beperking met bloemschikken e.d.
Verrassend is dat bij alles wat er wordt gedaan mensen vaak veel meer kunnen
dan ze denken. In de toekomst hoopt Nynke twee en een halve dag te besteden
aan workshops e.d. met als drijfveer: kijk eens anders naar bestaande dingen
en doe het gewoon. Een ieder is op eigen wijze kunstig!
Als je nieuwsgierig bent geworden neem dan een kijkje op de site van 'Selden
sa' (www.seldensa.nl) of neem contact op met Nynke, (518801). Ze vertelt je
graag meer!
Jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Ee
Voorzitter T. Tanja kon een veertigtal leden, drie raadsleden en onze wijkagent
mw. T. van Dekken welkom heten. De notulen van de vorige vergadering werden in behandeling genomen en onveranderd goedgekeurd. Hierna kwam het
jaarverslag 2010 aan de beurt en ook hier waren geen op- en aanmerkingen. De
voorzitter bedankte schrijfster Elly van der Wielen voor haar werk.
Hierna was het financiële verslag 2010 aan de beurt en na wat vragen en opmerkingen werd het verslag goedgekeurd. De voorzitter bedankte Mäbel Kalksma voor haar werk. Hierna werd de kascontrolecommissie gevraagd naar hun
bevindingen. Froukje Wolters nam het woord en zei dat op enkele kleine dingen
na, die hier vanavond ook al aan de orde waren gesteld, het er prima uitzag. De
voorzitter bedankte de commissie, waarna er voor Gradus de Jong een ander
commissielid moest worden benoemd en dit werd Titia Venema. Hierna was het
punt mededelingen aan de beurt.
De voorzitter ging even in op de volgende onderwerpen:
Het bouwen van nieuwe huurwoningen op de Skeperij staat nog steeds stil. Hier
is nog steeds geen nadere informatie over te vertellen. Zoals het nu staat worden we laatst mei geïnformeerd over de verdere gang van zaken. Als bestuur
maken wij ons hard voor in ieder geval de gemaakte afspraken betreffende een
dorpsbewoonster die zwart op wit heeft dat zij terug kan naar een nieuw huurhuis aan de Skeperij. Wij vinden dat de manier waarop Thús Wonen met haar
omgaat niet kunnen.
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Ook de krimp werd even besproken; sowieso heb je krimp wanneer er huizen
worden afgebroken en er geen nieuwe huizen voor in de plaats komen. Verder is dit nog steeds een lopend onderwerp en zal worden vervolgd. Men is
momenteel bezig met het zogenaamde Súd Ie project, waarbij men de Tibstervaart vanaf de Súd Ie weer bevaarbaar wil maken. Dit heeft nog een lange weg te gaan, maar heeft wel veel interesse van diverse partijen (waaronder de gemeente zelf). De website van het dorp Ee werd ook genoemd en het
feit dat hier te weinig mee wordt gedaan. Het bestuur heeft Burt Sijtsma
bereid gevonden om deze voor ons te gaan beheren. Ook zal hij al het fotomateriaal (oude foto's van de tentoonstelling) gaan digitaliseren, waarbij
mogelijk een aantal hiervan op de website gaan rouleren.
Oudejaarsavond kwam ook aan de orde en helaas is dit wederom uit de hand
gelopen, waarbij enkele ramen zijn vernield. De heer Bethlehem was wederom slachtoffer van deze vernieling en dit heeft er mogelijk mede toe bijgedragen dat hij weer terug is gegaan naar Niawier. Wij vinden dit een trieste
zaak en hopen dat dit niet weer gebeurd (ook is de dader nooit gevonden).
Hierna kwam onze wijkagent, mevrouw T. van Dekken, aan het woord en
vertelde over haar werk en activiteiten die zij uitvoert. Al met al een interessant verhaal, waarbij ze benadrukte dat men wel altijd aangifte moet
doen als men slachtoffer is van vernielingen.
Hierna was het pauze.
Na de pauze kwam als eerste spreker
Evert Douma aan het woord over het
Vlasmuseum. Hij verontschuldigde Sikke
Tuma, die door omstandigheden thuis
niet kon komen. Verder vertelde hij
over de werkzaamheden die ze hadden
gedaan dit jaar (waaronder een uitleg
over vlas, vlastrekken en het bewerken
van het vlas aan slechtzienden en blinden en een bus vol belangstellenden op
Tweede Kerstdag) en gaf uitleg over de
financiën.
De volgende spreker was Durk de Jong, voorzitter van dorpshuis 'de Jister'. Hij
ging in op de toch wat achteruit lopende financiële situatie, maar was wel
optimistisch over de festiviteiten die momenteel plaatsvinden (deze zijn terug
te vinden op de website van het dorp Ee). Hij vond het wel jammer dat de
gemeente geen bijdrage in de onderhoudskosten meer geeft in het kader van
de bezuinigingen. De aanwezige politieke personen gaven uitleg over de manier waarop deze beslissing tot stand was gekomen, maar meldden wel dat in
uiterste noodzaak er altijd nog bij de gemeente aan de bel kon worden getrokken. Ook gaven ze hem als raad mee om de OZB belasting aan te vechten.
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Een bezwaarschrift wordt vaak door de gemeente wel gehonoreerd. Tevens gaf
de heer De Jong aan zeer blij te zijn met alle vrijwilligers die voor het dorpshuis in het spier kwamen (en komen). Zonder vrijwilligers zou het wel een hele
moeilijke opgave zijn om het dorpshuis goed draaiende te houden.
Vervolgens kwam Wietse Terpstra, voorzitter van het Jeugdhonk, aan het
woord. Hij vertelde dat het niet helemaal goed draait; ze zijn wel op zaterdagavond open, maar de ene keer komen er twintig mensen en de volgende keer
maar vijf. Een duidelijke oorzaak kon hij niet geven, maar wel gaf hij aan dat
hun doelgroep (12 tot 16 jaar) moeilijk in het Jeugdhonk te krijgen is.
De laatste spreker was Jan Reitsma. Namens de Stichting Welzijn Dongeradeel
vertelde hij over de zeer bloeiende koersbalactiviteiten. Hij was zeer enthousiast hoe dat hier in Ee wordt gedaan. Binnenkort vindt weer de koersbalstrijd
tussen de buurtverenigingen plaats. Die met de omliggende dorpen heeft vorig
jaar plaatsgevonden, waarbij de hele zaal groen was van de koersbalmatten en
zwart van de vele mensen die aan deze wedstrijd meededen. De groep 55plussers heeft nog evenveel leden als altijd en organiseren samen ook nog de
nodige activiteiten (fietstocht). Tot slot bedankte ook hij alle vrijwilligers,
want hun inzet is volgens hem onmisbaar.
Vervolgens werden de kampioenen gehuldigd. Froukje Wolters, Aukje van Kuiken en Sjoukje Visser hadden het Nederlandse kampioenschap behaald in het
kaatsen en Sjoukje had ook nog de PC gewonnen. Zij kregen allemaal een VVVbon en een aardigheidje in chocola. Helaas kon Aukje niet aanwezig zijn.
Hierna was het punt bestuurswisseling aan de beurt (let wel: geen bestuursverkiezing, maar het aankaarten van het probleem van geen kandidaten). In verband met het feit dat Tetsje Wijbenga tussentijds was verhuist naar Twijzelerheide en de voorzitter al drie jaar langer zitting had in het bestuur dan de werkelijke periode, is het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe kandidaten. Vele
mensen waren al benaderd, maar helaas zonder succes. Het bestuur heeft in de
brochure voor de Ledenvergadering een vacature geplaatst, die tot vrijdagmiddag geen kandidaten opleverde. Pas om 13.00 uur vrijdagmiddag (1 maart 2011)
dienden zich drie mensen aan. Echter, deze kandidaten wilden beslist met hun
drieën in het bestuur zitting nemen. Dit was voor het bestuur een dilemma,
want statutair heeft het bestuur recht op vijf bestuursleden en met deze drie
erbij (waarbij de voorzitter dan zal aftreden) dan hadden we zes bestuursleden. Ter vergadering is gevraagd of men hiermee problemen had en dat had
men niet. Het bestuur zal dus binnenkort om de tafel met deze drie kandidaatbestuursleden, te weten Jeannet Sipma – de Jong, Hans Kroodsma en Geart
Kooistra. Al overige suggesties over hoe het bestuur moet besturen zal worden
meegenomen door de bestuursleden en waar van toepassing worden gebruikt.
Het volgende agendapunt was de rondvraag, waarin nog enkele vragen werden
gesteld, die door de voorzitter werden beantwoord. Hierna sloot de voorzitter
de vergadering, bedankte de leden voor hun komst en wenste ieder wel thuis.
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Even voorstellen . . .
Wij zijn de dorpsteams van Dongeradeel Oost van Thuiszorg Het Friese Land. Deze dorpsteams bestaan
uit verpleegkundigen en verzorgenden die er naar streven om u in elke situatie de juiste zorg te geven.
Het dorpsteam van Dongeradeel
Oost staat dag en nacht voor u klaar
om de zorg te bieden die u nodig
heeft. Door de kleinschaligheid van
de teams kunt u rekenen op een
snelle inzet en persoonlijke aandacht.
Thuiszorg richt zich op iedereen die zorg aan huis nodig heeft, ongeacht de
leeftijd. De zorg die wordt verleend is er onder andere op gericht om zo lang
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en is erg divers. Het kan bestaan uit
het aan- en uittrekken van elastische kousen, hulp bij wassen en aankleden,
medicatie geven, verpleegkundige handelingen en zorg in de laatste levensfase. Alles aangepast naar uw behoefte en wensen. Wij zijn opgeleid voor de
taken die we uitvoeren en worden hierin jaarlijks bijgeschoold. De kwaliteit
van de zorg is bij ons gewaarborgd. Mocht u na een ziekenhuisopname ook
gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben dan worden onze collega‟s van het specialistisch team ingeschakeld. Klanttevredenheid staat hoog
bij ons in het vaandel. Thuiszorg Het Friese Land scoort hierop onverminderd
hoog en blijft ernaar streven om de klanten in Dongeradeel Oost tevreden te
houden. Zo wordt onder andere ingezet op een klein aantal zorgverleners, dat
bij u thuis komt en heeft u altijd een persoonlijk aanspreekpunt. Deze eerstverantwoordelijke zal alle zorginhoudelijke aspecten met u bespreken.
Mocht u vragen hebben over het dorpsteam Dongeradeel Oost van Thuiszorg
Het Friese Land, vragen over de zorg en/of indicatiestelling of wilt u gewoon
meer informatie dan kunt u contact opnemen met Bertha Bloem, wijkverpleegkundige van Thuiszorg Het Friese Land. Zij is onderdeel van het dorpsteam en kan u adviseren en eventueel ondersteunen bij het formuleren van de
zorgvraag. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-30075887 of via de mail
VerplegingDokkum@thfl.nl. Daarnaast werken we nauw samen met uw huisarts.
Thuiszorg Het Friese Land is 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer 0900-8864 voor al uw vragen. Zorg is dag en nacht nodig en daarom staan
de medewerkers van Thuiszorg Het Friese Land dag en nacht voor u klaar.
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Oud papier inzameldata
Zoals we ontdekt hebben zet de Gemeente Dongeradeel per maand niet meer
de datum in de krant waarop het oud papier ingezameld wordt. Voortaan
vindt u deze dat per kwartaal in It Iester Nijs. De papiercontainer wordt
meestal vrijdagmiddag geplaatst op de hoek Achterwei / Koarte Bún en blijft
hier staan tot zaterdag 11.45 uur. Onderstaand vindt u de data voor de komende drie maand, te weten:
Zaterdag 23 april
Zaterdag 28 mei
Zaterdag 25 juni
U wordt vriendelijk verzocht het papier in de container te doen en niet er
buiten neer te zetten!

17de jaargang no. 64

blz. 11

17de jaargang no. 64

blz. 12

It Iester Nijs no. 65
Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 2 juli 2011. Hebt u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurtvereniging,
of andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of misschien wilt u wel een advertentie plaatsen? Of een interview geven over uw bedrijf? Dat kan!
Neem contact op!
Per telefoon 0519 – 51 88 13 of per e-mail mabel.kalksma@home.nl.
Al deze zaken en meer (de kopij) kunt u inleveren tot uiterlijk woensdag
20 juli 2011 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.

