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Ytzen Westra, Burt Sijtsma,

Grietje Kroodsma, Afke Wolters
Wim Veninga en Gerda Venema.

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in januari 2017.
Kopij kunt u vóór 15 januari 2017 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 Sijtsma.

We blijven graag jullie foto’s van ons mooie dorp ontvangen op e-mailadres:
redactie@dorp-ee.nl Voorwaarde minimaal 1 Mb groot.

Colofon



Hallo gelukkig dorp Ee en omstreken,

U zult nu denken: ‘’Hoezo gelukkig dorp Ee?’ Maar in de afgelopen tijd hebben
studenten van de TU Delft van de afdeling bouwkunde onderzoek gedaan in ons dorp.
Door middel van interviews probeerden ze erachter te komen hoe en waarom wij hier
gelukkig zijn en wonen. Hiermee willen ze een betere leefomgeving ontwerpen en
creëren. Zo’n gelukkigheidsonderzoek is voor het eerst in Rotterdam gedaan en nu dus
in ons dorp. De uitkomsten kunnen we misschien toepassen bij de aanleg van het
Flaaksplein of onze hoofdweg, de N358.

Onze aandacht gaat nu ook naar de toekomst, want onze dorpsvisie 2015 is verlopen.
Daarom is er op 24 november 2016 een inloopavond waar u mee kunt denken over de
toekomst van ons dorp. U kunt dan inbreng tonen over zaken als wonen, bedrijvigheid,
toerisme etc.. Wij hopen dat wij met zijn allen hier een nieuwe dorpsvisie uit kunnen
ontwikkelen. Verder zijn we met zijn allen bezig met lopende zaken als de N358,
Flaaksplein en museum, Norwell sporttoestellen, AED maar ook de Sinterklaas viering
op 26 november 2016.
De ouderenmiddag is van november naar januari verschoven. Voor de allerkleinsten is
er een zandbak aangelegd in de speeltuin wat een enorm succes is. Onze dank aan de
zandbakcommissie! Verder wensen wij u veel leesplezier in ons Iester Nijs.
Bestuur Dorpsbelang

Foarwurd

Agenda:
26 november Intocht Sinterklaas.
06 november‘Zendingszondag’ om 9.30
uur in de Eben Haëzertsjerke
18 november - Sirkelslag
20 november ‘Laatste Zondag Kerkelijk
jaar’om 9.30 uur in de Eben Haëzertsjerke
24 november najaarsgemeenteavond, om
19.45 uur in ’t Anker.
24 december ‘Kerstnachtdienst’ om 21.30
uur in de Tsjerke op ‘e Terp.

25 december ‘1e Kerstdag’ dienst om 9.30
uur in de Eben Haëzertsjerke

31 december – ‘Oudjaarsdienst’ – om
19.30 uur in de Tsjerke op ‘e Terp

Inzameling oud papier;
Oud papier kan worden ingeleverd op 29
okt, 26 nov en 24 dec. tussen 9.15 uur en
11.30 uur.
Bingo in de “Jister” op 12 nov, 17 dec en
14 jan.



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



  Juf Anneke neemt afscheid

Anneke van Bolhuis begon ruim dertig jaar geleden met haar eigen peuterspeelzaal in
het dorpje Kantens in Groningen. ,,Ik heb de ontwikkeling van kinderen altijd al
geweldig gevonden. En de puurste wezens die je je maar kunt bedenken zijn peuters.
Daarnaast hielp ik ouders graag die problemen hadden met de opvoeding.’’ Na een
paar jaar verhuisden ze naar Dokkum omdat haar man daar een baan kreeg. In Ee
werd in die tijd een peuterleidster gevraagd. ,,Ik was de eerste officiële kracht.
Daarvoor werden de peuters door vrijwilligers opgevangen’’, vertelt Anneke. Zij begon
in Het Anker, het bijgebouw van de kerk.

Een paar jaar later werd het tijd voor een eigen lokaal. Deze werd gevonden in het
gebouw van de fysiotherapeut aan de Fivershof. ,,Het was een riante ruimte die ik nu
zelf kon inrichten, onder andere met thematafels. Ik ben creatief dus vond het altijd
erg leuk om mooie knutselwerkjes met de kinderen te maken. De Friese taal was voor
mij eerst wel een probleem, maar dat heb ik snel genoeg geleerd. Ik praat de taal ‘in
bytsje bryk’, maar ik versta het Fries wel.’’

Ondergeschoven kindje

Ongeveer tien jaar geleden werd de peuterspeelzaal in Ee ondergebracht bij de Stichting
Peuterspeelzalen Dongeradeel. Dat betekende voor juf Anneke – die gewend was om
haar eigen gang te gaan – veel nieuwe regels. Maar ook een achterban die verantwoor-
delijk werd voor de financiën en andere zaken. De peuterspeelzaal werd in die tijd bij de
basisschool in het dorp gebouwd. De overdracht naar de basisschool was hierdoor mak-
kelijker te regelen. Hoewel er voor de peuterschool door de jaren heen steeds meer er-
kenning is gekomen, vindt Anneke het wel jammer dat het peuteronderwijs nog steeds
een ondergeschoven kindje is. ,,De basis ligt bij ons. Wij hebben de eerste contacten
met de ouders en wij zien de kinderen voor het eerst. Als er problemen zijn met de soci-
ale ontwikkeling, taal en spraak of motoriek, dan kunnen wij dat vroeg signaleren. Dat
we nu zijn overgenomen door de kinderopvang vind ik vreemd. Ik denk dat het beter
zou zijn geweest dat we onder het onderwijs zouden vallen.’’

Vervolg op volgende pagina.



Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33

Seldenrijk Steenhouwer
restaureren en stellen van natuursteen

Ben Seldenrijk
06-19662120

info@seldenrijksteenhouwer.nl
www.seldenrijksteenhouwer.nl

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
Tel. 0519 - 292526

info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nl

Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak
Spoedgevallen
24 uur per dag
0519-292526



  Juf Anneke afscheid (2)
Goed moment om te stoppen

Het belangrijkste vindt juf Anneke dat kinderen zichzelf kunnen zijn en dat ze lekker in
hun vel zitten. Dan pas kunnen ze zich goed ontwikkelen. Sommige kinderen hebben
wat extra begeleiding nodig. Daarvoor is er een Peuterplusgroep in Dokkum waar juf
Anneke sinds vijf jaar leidster is. Ook daar stopt ze mee. ,,Het is wel dubbel allemaal.
Ik geef alles, maar daardoor houd ik weinig energie over om die dag dingen voor me-
zelf te doen. Dat heeft misschien ook met mijn leeftijd te maken. Als je ouder wordt is
het ook moeilijker om je aan te passen aan alle nieuwe plannen. En er zijn nogal wat
veranderingen op komst door de overname van de peuterspeelzaal door Stichting
Kinderopvang Friesland (SKF). Daarom vind ik dit een goed moment om te stoppen.
Mooie bijkomstigheid is dat jongeren nu de kans krijgen om mijn werk over te nemen.
Ik ben dan ook superblij dat Edith Oosterhof uit Engwierum mij gaat vervangen. Ik kan
nu met een gerust hart vertrekken.’’

En dan? Anneke wil eerst van haar vrijheid genieten. Daarna vult ze haar tijd in met
haar vele hobby’s. Zo houdt ze van tuinieren, schilderen en ze heeft een eigen klei-
atelier. Ook geeft ze kinderfeestjes. De honderden peuters die van juf Anneke les
hebben gehad kunnen zich dit vaak nog goed herinneren. Want als juf jarig was, dan
nodigde ze alle kinderen bij haar thuis uit om dit te vieren met taart, chips en spelle-
tjes. ,,Veel kinderen dachten dat ik in het peuterlokaal woonde. Waar is juf haar tv,
vroegen ze weleens. Als ze dan met mijn verjaardag bij me thuis kwamen viel het
kwartje.’’ Af en toe fietsen er nog weleens grote kinderen langs haar huis in Oostrum
en dan roepen ze: Hé juf Anneke. Vooral die kinderen uit Ee die bij Anneke van Bol-
huis op de peuterschool hebben gezeten – van wie sommigen inmiddels zelf alweer

kinderen hebben – zal het altijd
wel ‘juf Anneke’ blijven.

Tekst en foto: Klasina van der Werf



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl



Vervoer is iets van alle tijden. Altijd was er wel iets wat van de ene plek naar de
andere gebracht moest worden. Het maakte niet uit of dat mensen, dieren, brieven of
iets anders was. Denk aan de simpele bezorging van een brief door een postduif. De
grootste tegenstelling van vervoer is tot nog toe wel dat er al goederen vervoerd
worden met een drone.

Zeker vanaf de 15e eeuw was er al vervoer met trekschuiten.
Wanneer er geen wind stond om te zeilen moest er gejaagd worden. De schipper
hanteerde de vaarboom en zijn vrouw ging in de jaaglijn om samen het schip op gang
te houden.
De aanleg van trekwegen was een belangrijke verbetering. Er was nu gelegenheid om
met een paard de schuit te trekken. De snikjong (jagertje ) mende het paard en liep
met het paard mee en legde de hele reis ook te voet af. Vandaar dat we het pad langs
de Dokkumer Ee het jaachpaad noemen.

Beurtvaart was een vorm van scheepvaart waarbij vracht of passagiers vervoerd
werden.
Het woord `beurt ` duidt op de geregelde volgorde waarin de schippers moesten
varen.
Bij ons in Ee was Hendrik Keizer beurtschipper. Hij lag met zijn  schuit  op Het Stienfek
vlakbij het café van Jan Douma. In die tijd was daar nog de melkfabriek. Hij bracht
vracht van Ee via Burdaard naar Leeuwarden. Ook vervoerde hij wel vee naar de
markt in Leeuwarden. Om het vee op de boot af te leveren was het een mooie
gelegenheid om even neer te strijken in het café van Jan Douma die eigenaar daarvan
was.
In Stroobos was een beurtdienst om passagiers te vervoeren. Een retour van Stroobos
– Leeuwarden kostte fl.0.60. Een dergelijke rit nam wel tijd in beslag. Wanner je om
0.700u. uit Stroobos vertrok was je om 11.30u. in Leeuwarden. Het was het eerste
openbaar vervoer in Nederland.
Een eeuw geleden werd Leeuwarden nog door 300 beurtschippers aangedaan.
Eind jaren 60 kwam in Nederland een eind aan de beurtvaart. Vanwege het plotseling
overlijden van Keizer in 1939 werd het bedrijf overgenomen door zijn zoon Gerben en
S.Siegersma. Gerben Keizer verkocht zijn aandeel later aan Frans v/d. Heide. Het
bedrijf ging toen verder onder de naam Siegersma – v.d. Heide. Lange tijd voor de
oorlog waren ze beurtschippers op Leeuwarden.

 Vervoer vroeger en nu



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!



Na de oorlog gingen Siegersma en v/d. Heide door de opkomst van de auto verder
als boderijders en transportbedrijf en veevervoer. Nog lange tijd bleven beide
mannen als boderijders met de schipperspet op rijden. Een boderijder was ook de
vertrouweling van de mensen. Zo moest menigeen onder hen voor zijn klanten
geldzaken in de stad regelen of een aankoop op afbetaling in orde maken.
Op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden was het in die tijd een drukte van
belang. Vooral tegen een uur of vijf. Loopjongens met volgeladen bakfietsen
schieten tussen de rijen vrachtwagens door om nog op tijd de laatste bestellingen
bij de” karriders “ te brengen. Haastig worden vrachtbrieven getekend, rekeningen
betaald, boodschappen aangenomen, kwinkslagen gewisseld.

In 1958 werd het bedrijf  Siegersma/v.d.Heide door v/d. Heide overgenomen. Het
bedrijf ging verder onder de naam F.v.d. Heide en zoon. In de overeenkomst was
een concurrentiebeding vast gelegd dat Siegersma in deze omgeving niet weer als
boderijder werkzaam mocht zijn. Siegersma ging verder onder de naam S.
Siegersma en zoon. Het bedrijf ging zich toeleggen op kaastransport.

Naast deze boderijders hadden we ook nog boderijders Douwe Tuma en Sietze
Visser. In de oorlogstijd gingen ze gezamenlijk verder. Misschien wel vanwege de
benzineschaarste. Aan dit bedrijf kwam later een eind.
Ook was er nog het transport- en veevervoerbedrijf van Eelze D. Visser
Vanwege zijn leeftijd stopte Visser later met zijn bedrijf.
Aan het transportbedrijf van Siegersma kwam ook een eind. Het bedrijf werd
overgenomen door Smit- Trans.Toen dit bedrijf failliet ging werd Bakker Transport
eigenaar.
Aan de boderijders kwam een eind toen fabrikanten hun eigen vervoer ter hand
namen. De boderijder verdween en maakte plaats voor eigen vervoer van de
fabrikanten.

Wat ook verdween waren de melkrijders. De boeren molken hun koeien. De
melkbussen werden bij de weg gezet en de melkrijders brachten de melkbussen
naar de melkfabriek aan de Stienfeksterwei. In ons dorp hadden we veel
melkrijders. Eén van de vrolijkste melkrijders was ongetwijfeld Tjeerd Broersma. De
kinderen uit Ee mochten geregeld met hem meerijden op de melkwagen. Onder
leiding van Broersma gingen ze dan zingend van de fabriek naar het dorp.

Vervoer vroeger en nu (2)



Open atelier op maandag en donderdag

van 13.30 tot 17.00 uur

Dowemattereed 3, 9131 ED Ee

facebook: Selden sá!

 tel:06 – 22022033/o519-518801

Hogedijken 6 - 9101 WV Dokkum - (0519) 29 34 58 - info@loonstra.nl - www.loonstra.nl



Broersma had de rit van de boeren van Tibma en de Fjellingsreed. Hij reed nog met
paard en wagen. Gerben Keizer die de rit van Oostrum had reed toen al met een
vrachtwagen. Eelke Idsardi deed de rit van Jouswier en Sjoerd Lulofs de rit van de
Wâlddyk.Beide melkrijders reden met paard en wagen.
Dan was er nog de melkrijder Willem Dijkstra. Hij deed de rit van Jewier. Hij reed met
paard en wagen en had 2 paarden voor de wagen.Later reed hij met een vrachtauto.
Aan al deze melkrijders kwam een eind toen de coöperatieve zuivelfabriek Ee en
omstreken te Ee per 1 januari 1977 werd gesloten.

In ons dorp hebben we nog steeds transportbedrijven

Hoek- Trans B.V. is een modern en professioneel transportbedrijf, is in 1994 ontstaan
als vervoerder voor Hoek-Agro B.V. Dit is een exportbedrijf in groente en fruit.
Het afzetgebied van Hoek- Agro betreft Noord- en Oost Duitsland.
Hoek-Trans heeft een wagenpark van 15 vrachtwagens die zijn uitgerust met een track
en trace .Dit systeem zorgt ervoor dat er ten alle tijde informatie beschikbaar is over de
status van de vracht.
Het bedrijf beschikt over koel- vries opleggers en walkingfloors waarmee hoofdzakelijk
groente, fruit en andere agrarische producten worden vervoerd.
Om aan de eisen te voldoen is Hoek-Trans B.V. gecertiviseerd met IFS Logistic en GMP
en heeft 20 medewerkers in dienst die ervoor zorgen dat de vracht correct en op tijd
op de plaats van bestemming wordt afgeleverd.

Naast dit bedrijf heeft ons dorp nog een gespecialiseerd transportbedrijf.
Dit is transportbedrijf Borger- Transport. Een transportbedrijf met veel mogelijkheden.
U ziet de vrachtwagens regelmatig in de buurt rijden.
Borger-Transport beschikt over een Scania containertruck met haakarm. De aanhanger
is geschikt voor containertransport. Het bedrijf heeft 12 containers. Daardoor kan het
bedrijf een veelvoud van transport uitvoeren.Door deze combinatie is het bedrijf
uitstekend uitgerust voor vele soorten transport. Heel veel is bij het bedrijf mogelijk.Of
het nu gaat om afvaltransport of agrarisch  transport niets is voor het bedrijf te veel.
Het bedrijf is gecertiviseerd als GMP vervoerder.
Voor veel soorten van los transport kun je bij het bedrijf terecht. Het bedrijf is de
laatste jaren zo hard gegroeid dat het straks te vinden is op het nieuwe
bedrijventerrein.

Vervoer vroeger en nu (3)



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



D.O.M. Nieuws
De Dorps Ontwikkelings Maatsschappij (DOM) in Ee werkt achter de schermen druk
aan het toekomstbestendig maken van Vlasmuseum Het Braakhok.

Onlangs hadden de leden van de DOM een goed gesprek met de vrijwilligers van het
museum, de heren Tuma, Douma en Broersma. Met hart en ziel zetten zij zich in voor
dit museum. Het liefst zouden zij willen dat het museum zo blijft zoals het altijd is
geweest. Maar ook deze vrijwilligers zien in dat dit niet kan. Het bezoekersaantal loopt
terug.

Het museum moet toegankelijker worden voor jong en oud. Alle neuzen staan nu
dezelfde kant op. Iedereen heeft namelijk één gezamenlijk doel: Het verhaal over vlas
moet doorverteld worden. Volgens dorpsbewoner Yvonne Hiemstra van Markant
Friesland kan Ee zelfs een voorbeeld worden voor andere kleine musea om te
overleven. Momenteel zijn de leden van de DOM druk bezig de financiering rond te
krijgen zodat volgend jaar in april een start kan worden gemaakt met het vernieuwde
museum.

©Foto: Klasina vd Werff





Beste "oud"-carbiteur of carbitrice,
In deze snel veranderende wereld blijven een paar dingen zoals ze zijn.
Bewolkt of niet maar de zon komt op in het oosten en gaat weer onder in het westen.
2e Pinksterdag is nooit op een dinsdag maar de op 1 na grootste zekerheid in het leven is
dat er op oudejaarsdag in Ee met carbid wordt geschoten.
Bij ons weten gebeurt dit al minstens 50 jaar. Een prachtig moment om de laarzen en over-
alls weer op te zoeken om op het sportveld in Ee weer een ouderwetse oudejaarsdag te
beleven.
Het programma ziet er als volgt uit;
8.00 uur begint het carbid schieten om iedereen een beetje helder te krijgen
9.30 uur koffiedrinken in een verwarmde feesttent. Onder de koffie wordt de dag officieel
geopend
10.00 uur alle 150 aanwezige carbidbussen worden aan de tand gevoeld door de aanwezi-
ge carbiteurs en carbitrices
12.00 uur staat er in de tent een luxe stamppotbuffet klaar
13.00 uur - later, carbid schieten voor wie het niet kan laten
14.00 uur kan het feest beginnen waar jong en oud carbidervaringen kunnen delen
dit niet geringe programma kunnen wij u helaas niet kosteloos aanbieden.
Voor € 20,= kunt u de gehele dag carbid schieten, onbeperkt koffie of theedrinken, het luxe
stamppotbuffet tot u nemen en de gehele dag, dat betekent tot 02.00 uur nieuwjaarsdag,
kunt vertoeven in de verwarmde feesttent alwaar de muzikale omlijsting zeker niet wordt
vergeten.
De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat alle andere versnaperingen voor eigen reke-
ning zijn.
Wilt u dit feest / reünie bijwonen dan graag opgeven vóór 20 november 2016 bij Sven de
Jong via de e-mail svendejong92@hotmail.com of telefonisch: 06-53855092.

P.S: zou u oud-collega carbidliefhebbers op de hoogte willen stellen van dit gebeuren?
Want misschien zijn we iemand vergeten.
Met vriendelijke groeten,
De reünie commissie
De Carbidploeg

P.S: Ook nieuwe leden van harte welkom!

 Carbidploeg reunie



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



Dorpshuis “De Jister”

Hiermee willen wij u informeren over een aantal zaken betreffende ons dorpshuis; de
besturen en mogelijkheden die er zijn. "de Jister" is een onmisbare schakel in het
dorps- en verenigingsleven.

Dorpshuis "de Jister" is ondergebracht in een stichting met een algemeen- en een da-
gelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken, het algemeen bestuur

vertegenwoordigt de leden c.q. gebruikers van het dorpshuis.

Jaarlijks roept het algemeen bestuur de leden bij elkaar voor de algemene ledenverga-
dering.

In deze vergadering wordt openheid over het reilen en zeilen gegeven (bv. de financi-
en, onderhoud, een vooruitblik, evaluatie, bestuurswisselingen, enz.). Heeft u ideeën
of wilt u anderszins iets met ons delen dan is daar altijd ruimte voor, ook buiten deze
vergadering om. U kunt hiervoor een bestuurslid benaderen (René Zweering, Bernhard
Hansma, Cornelis de Boer, Alie de Bruin of Froukje Wolters)

Het dorpshuis kent vele mogelijkheden en wordt gebruikt voor familie- en buurtfees-
ten, bingo-avonden, (jaar-)vergaderingen, door verschillende verenigingen (sport,
drumband, koersbal, sjoelen,enz.), recepties en uitvaarten.

Ook op de dorpssite van dorp-ee.nl kunt u veel informatie vinden over het dorpshuis,
de verenigingen en niet onbelangrijk; op de agenda vindt u veel activiteiten die georga-
niseerd worden.

Kortom; een multifunctioneel gebouw met voor elk wat wils waar we trots op kunnen
zijn.

Voor eventuele reserveringen kunt u contact opnemen met Bernhard Hansma 06-
13513404

"De Jister" draait op vrijwilligers waar we erg blij mee zijn en zeker niet zonder kunnen!

Oan't sjen yn "de Jister"



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.
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Deze keer in Bedrijf uitgelicht eetcafé de Boerkes. Het gesprek plannen met Cornelis
en Tieneke de Boer was al een hele klus. In dat weekend was net de feestzaal twee
keer afgehuurd en dit vergde natuurlijk de nodige voorbereidingen. Uiteraard een goed
teken. Want dat ze het druk hebben sinds de opening in december 2015 staat vast.

Nu, bijna een jaar later, hadden ze nooit verwacht dat het zo’n succes zou worden.
‘’De rustige tiid mat nog komme’’. De Boerkes is een typische dorpskroeg die goed
wordt bezocht door de jeugd van Ee en omstreken. Maar ook verwelkomen Cornelis
en Tieneke steeds vaker mensen ‘niet van hier’ en dit is zeker een positieve
ontwikkeling.
De Boerkes doen naast het eetcafé ook cateringklussen. Zo zorgen ze in opdracht
voor koud/warm buffetten en kan de aangrenzende zaal worden gehuurd voor feesten
en partijen. Wanneer je geen zin/tijd hebt om een borrel te drinken maar alleen wil
genieten van een warme maaltijd kan dat door te bestellen bij het afhaalloket (0519-
252425).
Wanneer ik vraag naar een aanrader op de menukaart worden er verschillende
heerlijkheden opgenoemd. Broodje dóner, bami en het broodje hamburger van de
plaat is wel de top drie van het moment. Ook wil Cornelis nu de winter weer voor de
deur staat binnenkort snert met een snee roggebrood lanceren. Vooral de diversiteit
van de kaart valt op.
Cornelis hoefde niet lang na te denken toen de kans voorbijkwam om zijn eigen
eetcafé te beginnen. Zijn passie voor koken ontdekte hij toen hij een zomerseizoen
werkte op Oostmahorn. Hij kreeg er zoveel plezier in, dat naast zijn huidige baan, hij
ook vaak in de weekenden de handen uit de mouwen stak. Zo bezorgde hij menig
feestganger een goed gevulde maag.

Zijn zus Tieneke had al eerder achter de bar gewerkt bij het café in Lioessens maar
over het zelf bereiden van het eten heeft ze nog wel een paar nachten wakker
gelegen. ‘‘Hoe mat ik bakke?’’ was de vraag die zij zich tijdens die nachten vaak heeft
gesteld. Dit was achteraf nergens voor nodig, want ook Tieneke staat haar mannetje in
de keuken.

Cornelis heeft naast het eetcafé zijn werk bij de familie Oosterhof. In de drukke periode
van het aardappelen zetten en rooien is hij hier fulltime nodig. Familie is vooral in deze
periode belangrijk. Christina, zijn vrouw springt dan waar nodig is, bij in het café. Ook
speelde familie al een belangrijke rol bij het maken van de keuze om een eetcafé te
beginnen. Want zoals ze zelf ook zeggen: ‘’zonder hun steun hadden we dit nooit
gekund’’. Een voordeel is dat Tieneke de kids al groot heeft waardoor ze zich volledig
kan storten op haar eetcafé. Ondanks dat ze het nu beide veel drukker hebben en af
en toe de nachten erg kort zijn hebben ze nog geen seconde spijt dat ze eetcafé de
Boerkes zijn begonnen.

In december wordt het eenjarige bestaan gevierd en ook op Tweede Kerstdag is er
een feest gepland. Nadere informatie zal hierover volgen. Genoeg bedrijvigheid bij
Cornelis en Tieneke. Deze hardwerkende mensen zorgen ervoor dat wij wel met trots
kunnen stellen dat eetcafé de Boerkes een aanwinst is voor ons dorp.



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



Buurtvolleybal  2016
Buurtvolleybaltoernooi 2016.

Op vrijdag 23 september werd het inmiddels traditionele buurtvolleybaltoernooi
gehouden. Aan het begin van de middag werden door een aantal vrijwilligers 4
prachtige velden gelegd op het geheel vernieuwde trainingsveld van de vv Oostergo.

Eerst was het de beurt aan de kinderen van de basisschool. Er konden 4 teams worden
gevormd die allemaal tegen mekaar speelden. Hierbij stond vooral het plezier voorop.
Er werd ook al goed samengespeeld en zodoende was dit een zeer geslaagde middag.
Na afloop ging iedereen met een verdiende herinnering naar huis.

's Avonds barstte de strijd tussen de buurten los. Er hadden zich maar liefst 16 teams
opgegeven. Elk team bestond uit 4 personen waarvan minimaal 1 dame. Een aantal
buurten had zelfs 3 teams opgegeven om nog meer kans te maken op de overwinning.
Ook waren er 2 teams die volledig bestonden uit dames. Er werd begonnen met de
poulewedstrijden. Er waren 4 poules waarvan de nummers 1 en 2 doorgingen naar de
kwartfinales. De winnaars daarvan speelden de halve finales. Hierin was de
Stienfeksterwei veel te sterk voor de Bernhardstritte 1 en ook de Skeperij 2 had geen
enkele moeite met de Koarte Bûn. In de poule werd er overigens noch wel verloren van
dit team. De strijd om de derde plek ging dus tussen de Bernhardstritte 1 en de Koarte
Bûn.  Hierin was de Bernhardstritte 1 heer en meester en legde zo beslag op de derde
plek. De finale tussen de Stienfeksterwei en de Skeperij 2 stond bol van de spanning.
Om en om werden de punten verdeeld met goed en verzorgd volleybal. Na een kleine
voorsprong voor de Skeperij 2 was het toch de Stienfeksterwei die goed terug wist te
komen en met een minimale voorsprong van 1 punt werd de winst over de streep
getrokken. Hiermee werd de Stienfeksterwei de terechte winnaar van deze editie. Bij
de prijsuitreiking in de gezellige kantine van vv Oostergo kon dan ook de felbegeerde
wisselbeker in ontvangst worden genomen.



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



Nieuws en weetjes.
Ee is natuurlijk een prachtig dorp. Alleen, niet iedereen ziet dat. Getuige de
hoeveelheid zwerfafval die in en buiten dit mooie dorp rondslingert. Niet goed voor

het aanzicht van ons mooie
dorp. En ook niet goed voor
het milieu. Fleur en Lotte
Hofstra snappen dat goed
en houden regelmatig hun
eigen "himmeldei"

Vrijwilligers gezocht voor Oliebollenactie
V.V. Oostergo gaat dit jaar een oliebollenactie organiseren om zo geld in te zamelen
voor een nieuw scorebord. Om deze actie tot een succes te maken vragen is er veel
hulp nodig bij onder andere het onder de aandacht brengen van deze actie, het bakken
en uiteindelijk bezorgen van de oliebollen.  Bij deze een oproep aan iedereen die
zijn/haar steentje wil bijdragen aan deze actie om op de informatieavond te komen op
dinsdag 8 november 2016. Deze avond start om 19.30 in de voetbalkantine.  Tijdens
deze avond wordt duidelijk hoe  we de actie gaan opzetten en hoe de takenverdeling
eruit gaat zien. Input is dan ook van harte welkom!
Graag tot dan zodat we met zijn allen zoveel mogelijk geld kunnen ophalen.
Bestuur Supportersvereniging V.V. Oostergo
P.S. Wilt u geen vrijwilliger zijn maar wel de voetbalclub steunen door oliebollen te
kopen? In december ontvangt u meer informatie over de oliebollenactie in uw
brievenbus.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Opbrengst nierstichting*
De collecte van de nierstichting heeft €477,26 opgebracht.



       Adem- & Ontspanningstherapie
                     Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informatie op de website:
www.praktijkopademkomen.nl of mail:
info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

—----------------------------------------------------------------------------------------

Agenda: Koersbal en Sjoelen.

Koersbal is 1x  in de twee week, en sjoelen is 1 keer per maand. Aanvang om 14.00 uur
in dorpshuis  De Jister. Kosten 3 euro per activiteit. Inlichtingen E. Talstra, Tel: 0519-
518508

Data sjoelen: 15 nov, 13 dec 2016
                        17 jan, 14 febr, 14 mrt, 11 apr 2017

Data Koersbal: 08 nov, 22nov, 6 dec, en
20 dec. 2016.

10 jan, 24 jan, 07 febr, 21 febr, 07 mrt, 21 mrt, 04 apr, en
18 apr. 2017.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Ponyclub de Ieruters

Op de leden vergadering van April j.l is besloten door het bestuur en de aanwezige le-
den, om de ponyclub op te heffen.

De laatste jaren daalde het leden aantal enorm en werd er weinig tot geen gebruik
meer gemaakt van het Ponyclubterrein aan de Skieppereed.

–
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél politie.

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
De dokterspost is gevestigd in het pand van de huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis,
Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

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
Huisarts H.J. Glastra van Loon

Praktijk tel nr. 0519 321286
Praktijk fax nr. 0519 518452
Receptenlijn 0519 518222
Spoed nr. 0519 518224

De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt tussen 8:00 en 9:30 uur bellen om een afspraak te maken: 0519 321286.
Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen: 0519 518224
Tijdens zon- en feestdagen, en na praktijkuren kunt u terecht bij de Dokterswacht
Friesland, telefoon 0900 - 112 7 112.

Spreekuur Ee, dinsdag- en donderdagochtend
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Ee dan kan dat ook via onze
assistentes in Anjum. Het spreekuur in Ee vindt plaats op dinsdag- en
donderdagochtend aan de Stienfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

Algemene informatie




