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Het volgende Iester Nijs verschijnt half oktober 2015.
Kopij kunt u vóór zaterdag 26 september 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

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

Colofon



3

Hallo Ee en omstreken,

Na een winters voorjaar is nu de zomer losgebroken. Alles en iedereen is toch gewend
aan de wisseling der seizoenen en als het dan maar koud blijft zijn de zomerse
temperaturen weer aangenaam.
Ook onze dorpbosjes zijn weer groen geworden en liggen er zeer netjes onderhouden
bij. Hulde aan onze vrijwilligers! En het onderhoud van ons dorp zien we een
terugtrekkende gemeente wat resulteert in meer zelfwerkzaamheid. Dus met elkaar de
schouders eronder!

In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa maar onze provincie wil heel
Friesland hierin betrekken. Daarom zijn er subsidie potjes beschikbaar voor diverse
culturele activiteiten. Zo kan men dus met ideeën aankloppen bij de gemeente en die
zal deze gaan beoordelen. Dus alleen of met een groepje iets speciaals bedenken;
creatieve mensen scherp u vernuft!
Ook buiten Ee roeren onze inwoners zich, in Dokkum werd meegelopen met de
Samenloop voor Hoop, een sponsoractie voor de kankerbestrijding. En in Kollum was
het Fries kampioenschap drakenbootrace, hier werd  dorpsteam Ee in opvallend tenue
verdienstelijk tiende van de vierentwintig deelnemers. Ook een stukje leefbaarheid
waaruit blijkt dat je met zijn allen kunt bereiken.

Positief zijn ook de ontwikkelingen rondom de realisatie van het nieuwe
bedrijventerrein. Als het meezit dit jaar de schop in de grond.
Verder wenst uw bestuur u een fijne vakantie en voor wie er op uit trekt; oost west,
thuis best!

Bestuur dorpsbelang

Foarwurd

Inzameling oud papier;
Tussen 9.30 - 11.30 uur aan de Achterwei
op:
25 juli
29 augustus
26 september

Koersbal;
08 sept, 22 sept, 06 okt, 20 okt, 03 nov,
17 nov, 01 dec en 15 dec 2015
Sjoelen;
15 sept, 13 okt, 10 nov, en 8 dec. 2015



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

Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056
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Lauwers Fanfare
Beste dorpsbewoners,
Inmiddels is bij de Lauwers Fanfare ook de vakantieperiode aangebroken. Voor ons
gelegenheid samen met u kort terug te kijken op een voor ons zeer geslaagd muzikaal
seizoen.
Op 11 april jl. zijn we bij u langs geweest om voorjaarsbloemen te verkopen. De
opbrengst in Ee en Engwierum was € 680,13, waarvoor onze hartelijke dank!
Het maestroconcert van 25 april jl. in Ee was een prachtige muzikale avond waarbij, na
een spannende competitie, Melle Pieter Prins door de vakjury werd uitgeroepen tot
maestro, oftewel: de beste dirigent! Reinder Boersma ging met de publieksprijs naar
huis, misschien wel vanwege zijn fantastische uitdossing als maestro.
Op 9 mei heeft de Lauwers Fanfare van zich laten horen tijdens het Gouden
Spikerfestival in Ureterp. Voor de uitvoering van het verplichte werk verdienden wij de
Sulveren Spiker (tweede plaats), voor het beste totaalprogramma wonnen wij  de
felbegeerde Gouden Spiker en ook mochten wij de solistenprijs in ontvangst nemen,
voor de uitvoering van een solo met fanfarebegeleiding door onze sopraansaxofoniste.
Opnieuw een succesvol optreden, waar we met veel plezier en tevredenheid op
terugzien.
In de week van 1 juni zijn wij opnieuw bij u aan de deur geweest, om te collecteren het
Prins Bernhard Cultuurfonds, beter bekend als het Anjerfonds. Deze jaarlijkse collecte
biedt verenigingen de mogelijkheid te collecteren voor een fonds waarop periodiek
een beroep kan worden gedaan om bijvoorbeeld instrumenten met een deel subsidie
aan te schaffen. Van de collecte-opbrengst komt een derde deel ten goede aan de
collecterende vereniging. De opbrengst van deze collecte bedroeg € 660,-, wat
betekent dat wij ruim € 200,- zelf mogen benutten voor de vereniging. Ook voor uw
bijdrage aan deze collecte onze bijzondere dank!
Ons laatste optreden dit seizoen was op 12 juni jl., waar wij onze medewerking
mochten verlenen aan het evenement “Samenloop voor Hoop” in Dokkum, ten
behoeve van het KWF Kankerfonds.
Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie. Wij wensen u allemaal een prachtige en
zonnige zomer toe en hopen u in het najaar weer te mogen begroeten.
Een hartelijke groet van leden, dirigent en bestuur,
CMV Lauwers Fanfare Ee/Engwierum



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
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Iester koken
Het lievelingsrecept van: Klasina van der Werf
Woensdags is het bij ons thuis sinds dit jaar koekjesbakdag. Als onze jongste
dochter Anouk (1,5 jaar) ’s middags op bed ligt voor haar middagslaapje, halen onze
oudste dochter Lena (3,5 jaar) en ik de bakspullen tevoorschijn. Taarten en
cupcakes, we hebben al van alles gemaakt, maar ons favoriete recept blijft toch wel:
chocoladekoekjes.

Wat heb je nodig?
-     100 gram pure chocolade
- 80 gram witte basterdsuiker
- 100 gram boter
- 1 ei
- 50 gram chocolade, wit, om te versieren
- 1 zakje vanille suiker
- 170 gram bloem

Wat moet je doen?
Breek de chocolade in kleine stukjes. Smelt de chocolade in de magnetron tot het
vloeibaar is. Klop het ei goed los en meng de suiker en de boter er doorheen. Zeef
de bloem boven dit mengsel en ga alles goed kneden met je handen. Bestuif het
aanrecht met een beetje bloem, want het deeg kan nogal plakken. Rol met de
deegroller de bal uit tot een plak van ongeveer vier millimeter dik. Steek de koekjes
uit met je favoriete vormpjes en leg ze zo op een ingevette bakplaat (of gebruik
bakpapier). Bak de koekjes op 150 graden in ongeveer 20 minuten gaar. Haal ze
voorzichtig van het bakblik en laat ze afkoelen. Smelt de witte chocolade en teken
hiermee gezichtjes met een satéprikker op de koekjes.

Wat is Lena haar taak?
Lekker knoeien met het deeg, de koekjes
uitsteken met leuke vormpjes en tussendoor
af en toe stiekem van de chocolade snoepen!
Als Anouk uit bed komt ruikt het huis heerlijk
naar chocoladekoekjes en gaan we lekker met
z’n allen theedrinken, uiteraard met een vers
gebakken koekje erbij.
Foto: Onze koekjesbakker Lena



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Op 30 Mei j.l. heeft Chr. gemengd Koor` De Lofstem ` uit Ee haar
jubileumconcert  gegeven vanwege haar 100 jarig bestaan.
In een volle Eben Haëzer kerk konden de aanwezigen luisteren naar zang
van hoge kwaliteit.
 Hoewel het koor door vertrek of ouderdom een krimpkoor is geworden was
het een uitstekend concert.
Dit kwam mede door de medewerking van de koren “Canzone“en het
“DamwâldsterKeamerkoar”. Beide koren staan evenals “De Lofstem” o.l.v.
dirigent Jaep Meems.
Het koor kan terug zien op een geslaagde avond.

 Dorpsnieuws
Alle patiënten en belangstellenden
konden afscheid nemen van dokter
Lamers in dorpshuis "De Jister".
Honderden mensen namen van de
gelegenheid gebruik om Lamers alle
goeds toe te wensen voor de
toekomst. Tevens kon men kennis
maken met dr,.Glastra van Loon die
de praktijk van Ee en Anjum gaat
overnemen. Lamers nam rustig de
tijd voor alle wensen met een lach
en soms ook een traan…



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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Het 4 en 5mei comité had op 30 april Reinder Postma uit Oudwoude uitgenodigd
om een lezing te houden over Ee in de Tweede Wereldoorlog.
Wie een mensenleven redt, heeft de wereld gered. Deze Joodse regel stond
centraal in de verhalen over het helpen en laten onderduiken van Joden in de
Tweede Wereldoorlog.
De vervolging van de Joden begon in het klein. Het leken wel pesterijen. Ze
mochten dit niet meer en mochten daar niet meer komen.  Ze moesten altijd
herkenbaar zijn met een Jodenster enz.
Maar achter dit alles zat een duivels brein van Hitler en zijn kornuiten nl de
vernietiging van het Joodse ras. Waren zij het niet die Jezus hadden laten kruisigen?
De Joden moesten eerst in wijken bij elkaar wonen. Dat was wel makkelijk, want
daarna volgde de deportatie naar kamp Westerbork. Vanuit Westerbork werden de
Joden als vee vervoerd naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen.
Van de 120.000 Joden uit Nederland hebben er 100.000 de oorlog niet overleefd.
Gelukkig waren er mensen in Nederland die zich het leed wat de Joden overkwam
aantrokken.
Joodse mensen moesten een adres hebben waar ze konden onderduiken om zo de
oorlog te overleven. Kinderen van deze Joden moesten soms zomaar hun vader en
moeder verlaten om ergens anders een nieuwe vader en moeder te krijgen.
In Enschede en Amsterdam zaten grote Joodse gemeenschappen. Ds Overduin
zocht steun bij ds Moulijn in Blija. Die moest proberen adressen te vinden in de
Dongeradelen om deze Joden onderdak te verschaffen. Dit werk was niet zonder
gevaar, want op het helpen van Joden stond zonder pardon de doodstraf.
Dr Ruinen ,huisarts in Ee, die als een van de weinigen nog een fatsoenlijke auto had
vervoerde deze personen naar de onderduikadressen. Een tussenstation was dan

vaak de zuivelfabriek op It
Stienfak. Tussen de
melkbussen werden de
mensen naar hun
onderduikadressen gebracht.
Heel wat mensen hebben hun
leven gewaagd voor deze hulp.
Klaas van Dijk, Titus Vogt, Dirk
Humalda,  Bakker, allemaal
heel bescheiden mensen die
deze stakkers hulp, eten en
kleding en onderdak boden.

Oorlogsjaren in Ee e.o.



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
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Ook waren er wel Duitsers die zich het lot van de Joden aantrokken. R.Postma vertelde
over een Walter Süsskind die kaarten uit een kaartenbak liet verdwijnen zodat Joodse
kinderen konden worden weggesmokkeld.
Reinder was ook in Bergen Belsen geweest en had daar de gruwelijkheden met eigen
ogen kunnen aanschouwen. Mensen die massaal werden vergast en geen fatsoenlijke
begrafenis meer kregen maar in grote sleuven werden gedumpt.
De Joden die in de Dongeradelen ondergedoken hebben gezeten, hebben het allemaal
overleefd.
Toch hebben veel mensen met hun verzetsdaden en hun hulp aan Joden zelf deze hulp
met de dood moeten bekopen.
Op heel veel plaatsen zijn deze mensen op 4 mei tijdens de dodenherdenking, 70 jaar
na dato, herdacht.

Fallen yn ,e striid tsjin ûnrjocht en slavernij.
Dat wij yn frede foar rjocht en frijdom weitsje.

Maandagavond 4 mei, een gedenkwaardige avond bij het graf van Dr. Ruinen.
Na een toespraak, gedicht, last post, de 2 minuten stilte en het het
volkslied volgde een bloemlegging in de vorm van een krans namens de
gemeente en vervolgens legden een tweetal kinderen een bloemstuk namens
de school. Daarna mochten de leerlingen de gemaakte werkjes in de fakkel
prikken.



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



15

NAM-nieuws

NAM wint al enkele tientallen jaren aardgas uit de diepe ondergrond van Dongeradeel.
Om het gas te winnen zijn er in deze gemeente locaties bij Moddergat, Engwierum, Ee
en Anjum.

De locatie bij Anjum is groter dan de andere locaties omdat daar het aardgas behandeld
wordt voor gebruik thuis.
De aardgasvelden in Noordoost Fryslan horen bij de kleine velden in Nederland. In totaal
zijn er zo’n 175 kleine velden en die zijn vooral in Fryslan, Overijssel, Drenthe, Noord-
Holland en Zuid Holland. Deze kleine velden zijn vaak honderden tot duizenden keer klei-
ner dan het grote Groningen veld bij Slochteren. Als voorbeeld: het kleine veld bij Ee is
700 keer kleiner dan het Groningen gasveld.
Toch is het aardgas uit al deze kleine velden belangrijk voor de Nederlandse energiehuis-
houding, want alle kleine beetjes helpen: zo’n 30% van het aardgas komt gezamenlijk uit
deze kleine velden.
Het winnen van aardgas uit kleine velden is niet nieuw. In de jaren 70 heeft de Neder-
landse overheid bepaalt dat deze velden ook zo goed mogelijk worden benut. Op deze
manier zijn we minder afhankelijk van energie uit het buitenland.
Sinds 1947 heeft NAM, op zoek naar olie of aardgas, enkele duizenden putten geboord in
Nederland. Om het gas uit deze kleine velden te kunnen blijven winnen, voert NAM circa
12 boringen per jaar uit. Deze zomer wordt bijvoorbeeld weer een boring uitgevoerd op
de bestaande locatie bij Moddergat. Ook wordt gekeken of in de komende jaren nog tij-
delijk een boorinstallatie wordt geplaatst op de huidige locatie bij Ternaard.
Soms wordt gedacht dat NAM meer aardgas gaat winnen uit de kleine velden in Fryslan,
om zo de vermindering van de productie in Groningen te compenseren. Dat is niet het
geval. Alle kleine gasvelden worden al tientallen jaren optimaal geproduceerd. De volu-
mes in de kleine velden nemen sterk af. Bovendien heeft de NAM voor elk gasveld een
winningsvergunning. In die vergunning staat vermeld hoeveel aardgas per veld geprodu-
ceerd mag worden.

Ontstaan van gas
Gas is miljoenen jaren geleden ontstaan in koollagen van het Carboon tijdperk. Daarna is
gas in de bovenliggende zandsteenlaag in Rotliegend terecht gekomen. Het reservoir
wordt afgesloten door een zoutlaag van de Zechsteinformatie.

                                                                                                                  Vervolg op pagina 19
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Een prachtige zonnige dag! S’ochtends de drumband en een 2e hands markt.
S,middags een geslaagde puzzelrit door Dongeradeel en Ferwerderadeel. Zeer druk
bezocht met 36 deelnemende auto's en inzittenden. De 3e prijs was voor team
Woudstra, de 2e prijs voor team Sipma en de 1e prijs ging naar team Soepboer.
et bleef nog uren gezellig met de muziek van DJ Meine in dorpshuis de Jister!

Impressie Keningsdei



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen



19

Nam Nieuws (vervolg)
(Vervolg van pagina 15)

Over de rol van aardgas
Aardgas speelt een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze
woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas
wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt inge-
zet voor de opwekking van electriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind
de duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de schoonste fossiele brand-
stof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste energie, met
de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld
bij kolen.

Gevolgen van aardgaswinning
Overal waar aardgas wordt gewonnen, vindt bodemdaling plaats. Dat is een geleidelijk
proces over een periode van tientallen jaren. Het is niet aannemelijk dat dit tot schade
aan woningen of gebouwen leidt. Indien men wel schade constateert, is NAM verant-
woordelijk voor de schade-afhandeling. Ook kunnen inwoners zich wenden tot de bo-
demdalingscommissie Friesland. www.bodemdalingfryslan.nl
Vaak wordt gevraagd of er ook aardbevingen kunnen plaatsvinden in de kleinere gas-
velden, zoals in Fryslan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft daar onderzoek
naar laten doen. Hun conclusie is dat de kans op aardbevingen in deze kleine velden
laag is.
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de afdeling communica-
tie van de NAM, te bereiken op 0592 36 8 222. Meer info vindt u ook op www.nam.nl

De particuliere subsidiepot van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) in Ee is
helemaal leeg. In korte tijd hebben diverse dorpsbewoners een aanvraag ingediend om
hun huis met veertig procent subsidie op te knappen. Het gaat om verschillende klussen
die het aanzicht van de woningen in het beschermd dorpsgezicht verbeteren. De laatste
aanvragen moeten nog wel goedgekeurd worden door de gemeente Dongeradeel.

In totaal hebben 27 personen in Ee met behulp van subsidies hun woning laten
opknappen. In de pot zat twee jaar geleden bij de start 68.000 euro. Het project komt
niet alleen de leefbaarheid van het dorp ten goede; het levert ook extra werk op voor de
plaatselijke ondernemers. De leden van de DOM in Ee zijn zeer tevreden over het
resultaat. ,,Dat de subsidiepot voor particulieren nu al leeg is geeft aan dat het project
een succes is'', aldus voorzitter Jelmer Kok van de DOM in Ee.



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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Voorzitter Hans Kroodsma kon ruim 60 leden welkom heten, waaronder
dorpencoördinator Ina Witteveen en raadsleden Klaas Mollema (ABD), Inne Bilker
(FNP), Jouke Douwe de Vries (Dongeradeel Sociaal) en Romke Hoekstra (CDA).

Een agendawijziging werd aangekondigd. Het punt prijsuitreiking ‘Skjinste strjitte fan
Ie’ werd bovenaan de agenda geplaatst. Vandaag stond alles in het teken van een
grote schoonmaak in Ee. Diverse buurten waren afgelopen week al bezig om het
zwerfvuil in de buurt op te ruimen. Vrijdagmiddag gingen alle kinderen van cbs de
Gearing aan de slag. Omstreeks 16.00 uur ging een viertal juryleden uit Dokkum (Inne
Bilker, Ina Witteveen, de kinderburgemeester en wethouder  Pytsje de Graaf) aan de
slag met het beoordelen van "de schoonste buurt".  Frans Vlasman toerde het viertal
met paard en koets door het dorp. Wethouder Pytsje de Graaf reikte de "Gouden
gripe", een buurtbezem en een envelop met inhoud uit aan Jolanda Kingma van de
Koarte Bun. De eervolle vermelding was voor buurtschap Tibma.

Daarna werden de notulen van de vorige vergadering in behandeling genomen en
goedgekeurd. Vervolgens was het woord aan de secretaris, die een aantal punten van
het jaarverslag 2014 uitlichtte. Het volgende punt was het financieel verslag van 2014.
Penningmeester Sjoukje Boersma gaf de toelichting. Uit dit verslag bleek o.a. dat 2014
weer een positief saldo liet zien, dat het oud papier veel geld voor ons dorp oplevert en
dat er veel animo voor de 60+ middag was. Vervolgens werd het financieel verslag van
de feestcommissie aan de orde gesteld. Er waren geen vragen, daarom kon ook dit
verslag worden goedgekeurd.

Teake Hoeksma nam namens de kascommissie het woord en gaf aan dat het er bij de
penningmeester van het dorpsbelang en de feestcommissie goed uitzag. Samen met
Rigtje Borger had hij de beide boekhoudingen gecontroleerd. De voorzitter bedankte
de commissie, waarna er voor Rigtsje Borger een ander commissielid moest worden
benoemd. Meindert Woudwijk zal deze taak op zich nemen.

Daarna werd de kampioene van het jaar, Amarens Postmus, samen met haar vader
Klaas Postmus  in het zonnetje gezet. Ze werd gefeliciteerd met het behalen van de
eerste prijs op het Fries kampioenschap dressuur. Zus Esther Postmus lichtte de
prestatie nog even toe d.m.v. een PowerPoint presentatie.



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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    Verslag dorpsbelangen
Tijdens de pauze werden de aanwezige leden uitgedaagd om na te denken over de
vraag: Hoe kunnen we ons dorp promoten om hier te blijven, te komen en te werken?

Het volgende punt op de agenda was het punt mededelingen. Hans Kroodsma liep
door middel van een PowerPoint presentatie maar liefst 8 punten met de vergadering
door.

1. Oud papier: Oproep aan alle bewoners van Ee om het oud papier in te leveren.
Een keer in de maand op zaterdag staan er vrijwilligers klaar op de Achterwei
om het oud papier in ontvangst te nemen. Dit levert voor zowel dorpshuis de
Jister als het dorpsbelang een mooie financiële bijdrage op.

2. De kerstboomverlichting was dit jaar geen succes. We zijn op zoek naar betere
alternatieve. Ideeën zijn van harte welkom bij het dorpsbelang.

3. Maaischema speeltuin. De speeltuin wordt onderhouden door een aantal
vrijwilligers uit ons dorp. Twee keer in de maand het gras maaien. Graag
zouden we deze groep willen aanvullen. Aanmelden kan bij de bestuursleden
van het dorpsbelang.

4. Flaaksbos: Er is onenigheid tussen Staatsbosbeheer en de Gemeente m.b.t. het
onderhoud van de bossen. Ytzen Westra en Geradus de Jong zijn inmiddels
begonnen met onderhoudswerkzaamheden. 40% van de bomen waren ziek en
moesten worden gekapt. Binnenkort zal er weer een stukje grond ingezaaid
worden met Flaaks. We zijn als dorpsbelang op zoek naar vrijwilligers die mee
willen helpen om dit bos netjes te houden. Graag aanmelden bij de
bestuursleden van het dorpsbelang.

5. Drakenbootrace in Kollum op 20 juni. Voorstel: Een team uit Ee samenstellen
en meedoen aan deze wedstrijd. Ook hiervoor kan men zich aanmelden bij het
dorpsbelang.

6. Iester Nijs/Website/Facebook/Twitter: De commissie werkt hard en levert een
goede bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp. De commissie doet een
oproep om stukken/nieuws e.d. aan te blijven leveren. Ook foto’s zijn van
harte welkom.

7. Project N358 van de provincie Fryslân: Op de planning staat een groot
onderhoud van de Uniastrjitte waarbij de straat opnieuw ingericht zal worden.
De Uniastrjitte moet een verlengstuk van de uitstaling van ons dorp worden.
De projectgroep is op zoek naar oude foto’s van deze straat.

8. Er zijn nog een aantal Iester vlaggen op voorraad bij Sjoukje Boersma.



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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Vervolgens was het de beurt aan Melle Pieter Prins die namens de feestcommissie de
plannen voor 2015 presenteerde. Er zijn plannen om op 11 juli een feest te organiseren
in samenwerking met de kaatsvereniging. Op deze dag wordt er een Dames en Heren
hoofdklasse partij verkaatst in Ee. Verder wil de feestcommissie een familiedag
organiseren op 5 september 2015.
De 4 mei commissie kwam toen aan het woord. Ale Hansma vertelde, dat er op
donderdag 30 april een lezing door oud Iester Reinder Postma wordt georganiseerd in
dorpshuis de Jister over de Tweede wereld oorlog m.b.t. ons dorp Ee. Het belooft een
interessante avond te worden, waar ook de oudste kinderen van de basisschool mogen
aanschuiven. Verder is er op 4 mei weer de traditionele herdenking m.m.v. de
basisschool kinderen bij het graf van dokter Ruinen. Na afloop is er nog gelegenheid
om met elkaar koffie te drinken in de Tsjerke op’e Terp.

Na deze mededelingen was het woord aan Sikke Tuma. Hij deed een verslag van het
Vlasmuseum. Dit jaar was er een record aantal bezoekers. Ook werd het financiële
verslag besproken.

René Zweering nam het woord uit naam van dorpshuis de Jister. Hij blikte terug op het
afgelopen jaar met als hoogtepunten: Puzzelrit, Bingo, kennisquiz, Open dag Ee,
Fodkoer en de Maitiidsfaire. Verder deed hij een toelichting op de brief die huis aan
huis was verspreid over de vraag naar renteloze leningen van 1000,- euro. Het gebouw
de Jister wil men aflossen. Vanuit de zaal kwamen nog een aantal tips, waaronder: los
niet meteen af naar de inwoners, maar zorg eerst voor spek op de ribben én laat de
brieven door volwassenen ophalen, zodat er nog gelegenheid is tot het stellen van
vragen.

Het verslag namens de Stichting Welzijn Dongeradeel werd gedaan door Halbe v/d
Kooi. De SWD kan terugkijken op een mooi jaar. Veel animo bij het koersballen en
sjoelen. Het dorpen-koersbaltoernooi met 70 deelnemers en veel leden boven de 80
jaar.

Jelmer Kok van de DOM commissie mocht na de pauze zijn presentatie starten. In een
duidelijke PowerPoint presentatie vertelde hij over het doel van de DOM: Ee als
Flaaksdoarp op de kaart zetten en het verbeteren van de woon- en leefomgeving in Ee.
Hiervoor zijn 3 subsidiegelden beschikbaar. De particuliere subsidies gaan snel en de
bodem van deze subsidie is bijna in zicht. 7 verenigingen, stichtingen hebben gebruik
gemaakt voor een aanvraag uit de kansenpot.
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Deze gelden worden in de maand april aangevraagd bij de gemeente. De publieke
subsidiegelden zijn bedoeld voor het in the picture zetten van het Vlasmuseum en het
Flaaksplein. Ook komt er een Waddentour in Ee, die de vier verschillende beschermde
dorpsgezichten die Dongeradeel rijk is, met elkaar verbindt.

Tenslotte was het de beurt aan Meindert Woudwijk. Hij vertelde over de Ecodon. Hij
riep iedereen op om klant te worden van NLD energie. Dit kan via www.ecodon.nl. Er
wordt dan een eerlijke prijs betaald en per klant gaat er 75 euro naar ons dorp. De
leden beslissen zelf wat er met het geld wordt gedaan. Ook vertelde hij over het
lopende project van  ruim 1700 zonnepanelen. Hiervoor is 675.000 euro subsidie
beschikbaar gekomen. De zonnepanelen zullen geplaatst worden op de loods(en) van
Van Kammen in Oosternijkerk.
Na deze mededelingen/presentaties volgde er een korte pauze.
Voorzitter Hans Kroodsma kwam daarna met een korte samenvatting over de
uitkomsten van onze vraag die we in de eerste pauze hadden geïntroduceerd. Ee
promoten met:

1. Ee op de kaart zetten als Flaaksdoarp
2. Aanleg van glasvezel
3. Wikipedia pagina bijwerken
4. Regelmatig een open dorp organiseren
5. Dorpshuis
6. Samenwerking
7. Open en spontaan opstellen
8. Informatiebord bedrijven/ondernemers promoten
9. Basisschool de Gearing
10. Huisarts in het dorp

Het laatste punt, huisarts in ons dorp behouden werd nog besproken. Dr. Lamers heeft
onlangs zijn afscheid aangekondigd. Zijn praktijk wordt overgenomen door Dr. Glastra-
van Loon in samenwerking met Dr. De Vries uit Anjum. Dr. Glastra-van Loon zal in in Ee
nog 2 dagen zitting hebben. Op vrijdag 10 april is er een afscheidsreceptie in dorpshuis
de Jister.
Hierna volgde het punt: Bestuurswisseling. Geart Kooistra was aftredend en niet
herkiesbaar. Voorzitter Hans Kroodsma bedankte hem voor al zijn werk en inzet die hij
de afgelopen jaren heeft gestoken in het dorpsbelang. Door zijn breed scala aan
ervaring hebben we in hem ‘de adviseur’ richting de Gemeente e.d. gezien. Vervolgens
werd het nieuwe bestuurslid Jan Jelle Braaksma naar voren geroepen. Hij stelde
zichzelf aan de vergadering voor.
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Tenslotte volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen:

* Skieppereed is inmiddels netjes opgeknapt
* De huidige leerlingen van het voortgezet onderwijs fietsen niet meer met een
traditionele grote groep richting Dokkum.  Pestgedrag, groepsvorming enz.
  Dit wordt erg betreurd. De kracht van de groep kan juist erg positief en veilig zijn !
*Subsidie/lening aanvragen voor de rotte kies (Omgong 2) zijn in volle gang.
* Ringrijden op Tibma: 18 juli 2015

Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij bedankte Anneke Veendorp voor het
maken van de presentatie en het bedienen van de beamer. Ook bedankte hij de
bediening van dorpshuis de Jister. Hij bedankte een ieder voor zijn of haar
aanwezigheid en inbreng. Iedereen werd van harte uitgenodigd om nog even na te
praten onder het genot van een hapje en drankje.

       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

Verslag dorpsbelangen
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Ringrijden Tibma
Op 18 juli a.s., vanaf 19.00 uur, zal voor de 22e keer een ringrijderij plaatsvinden op de
Tibsterwei te Tibma. Een jaarlijks evenement dat beslist niet meer weg te denken valt.
Er zullen dit jaar rond de 25 deelnemers aan de start verschijnen. Op deze unieke plek
kunnen de deelnemers elkaar zien ringrijden, omdat er geen huizen staan die het uit-
zicht belemmeren. Alleen daarom al, staan er ieder jaar opnieuw honderden mensen
langs de Tibsterwei om te genieten van de combinaties van paard(en) en koets(en) in
een groot aantal verschillende uitvoeringen. Veelal is de bemanning van die koetsen
ook nog eens gekleed in kleding die bij de aanspanning past. Het maakt het geheel er
nog mooier op. De verscheidenheid in combinaties zal ook dit jaar weer groot zijn.
KWPNers, Friezen, pony’s in enkel- of dubbelspan. Zij zullen samen voor de nodige ont-
spanning op de Tibsterwei zorgen. Daarnaast zullen ze natuurlijk ook zorgen voor de
spanning, want het gaat er nog altijd om zoveel mogelijk ringen te steken. Dat aantal
wordt ook nu weer per ronde bekend gemaakt. Wie dat wil, kan dus altijd “mee blijven
schrijven” en zo weten of zijn of haar favoriet ook in de prijzen zal vallen. Ook dit jaar
hopen we natuurlijk weer op mooi weer en veel publiek.
De prijsuitreiking is na afloop, onder het genot van een hapje en een drankje, in een
loods van de fam. Hansma aan de Kriensenswei te Tibma. Er is deze avond LIVE-MUZIEK
in de loods. Komt allen!!
Evt. inlichtingen: 0519518381 / 0519518540
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Omwonenden van het vlasmuseum en het ‘flaaksplein’ zijn positief over de plannen
van de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) om het dorp Ee op te knappen. Dat
bleek vrijdagavond tijdens een speciale informatiebijeenkomst voor directe
omwonenden waar de plannen van de DOM werden gepresenteerd.

De DOM heeft tienduizenden euro’s subsidie toegekend gekregen vanuit diverse
fondsen om het dorp als ‘flaaksdoarp’ op de kaart te zetten. Met dit geld wordt het
vlasmuseum toegankelijker gemaakt en het plantsoen omgetoverd tot ‘flaaksplein’.
Vlasmuseum
Het probleem van vlasmuseum ’t Braakhok is dat de drempel te hoog is om naar
binnen te gaan. Daarvoor moet eerst één van de sleutelhouders worden gebeld, onder
wie de 90-jarige Broersma. Hij geeft met alle plezier en op boeiende wijze
rondleidingen, maar zoals hij zelf ook zegt heeft hij niet het eeuwige leven.
Om het museum toegankelijker te maken wil de DOM onder andere een glazen
schuifpui, elektronische openstelling en glazen vitrines waar de gereedschappen in een
volwaardige expositie te zien zijn.
De huidige bestuursleden van het vlasmuseum blijven bereikbaar voor rondleidingen,
maar bezoekers kunnen er in de toekomst ook voor kiezen om het museum op eigen
gelegenheid te bezoeken. Eén van de omwonenden stelde nog voor om in het museum
een korte film af te laten spelen, waarin het proces van vlasbewerking te zien is.
Ook moet het buitenterrein rondom het schuurtje aangepast worden. ,,Je rijdt het
museum nu zo voorbij. Het zit verstopt achter de bosjes’’, stelt voorzitter Jelmer Kok
van de DOM. Het is de bedoeling dat die bosjes verdwijnen zodat er ruimte ontstaat
voor mooie bankjes, fietsenrekken en een informatiebord. De parkeerplaatsen blijven
bestaan.
Flaaksplein
Het plantsoen in het dorp, een grasveld van ongeveer dertig bij veertig meter, wordt
omgetoverd tot ‘flaaksplein’ en zo aantrekkelijker voor toeristen. Het is de bedoeling
om het terrein te draineren, deels te bestraten en aan te kleden met onder andere
informatieborden en picknickbanken. Eén van de dorpsbewoners wees de DOM erop
dat dit ook een geschikte locatie is voor het Fietsknooppuntenbord. Ook werd het idee
vanuit de zaal geopperd om het plein op te hogen en er een soort terp van te maken.
De DOM hoopt dat in 2016 een start kan worden gemaakt met de realisering van de
plannen

DOM Nieuws
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Samenloop voor hoop
In het weekend van 12 en 13 juni werd er in Dokkum Samenloop voor hoop
georganiseerd. Dit wandelevenement stond geheel in het teken van KWF
kankerbestrijding. Hiervoor kon men zich als individu of als team opgeven. Als symbool
voor de strijd tegen kanker wandelden de teamleden 24 uur achtereen over een
parcours in het harddraverspark in Dokkum. Ook volleybalvereniging Oer 't net uit Ee
vond dit een geweldig initiatief en heeft een team opgegeven. Het team bestond uit 20
personen die alleen of met meerdere personen 1 of 2 uren voor hun rekening namen.
Om 17.00 uur ging de eerste loper van start. Van 22.00 uur tot 23.00 uur werd er met
zoveel mogelijk mensen per team gelopen waarvan 1 teamlid een fakkel met zich
meedroeg. Vooraan de stoet liepen de mensen die de strijd tegen kanker overwonnen
hebben of nog steeds vechtende zijn. (survivors) Een zeer indrukwekkende ervaring. De
nachtelijke uren werden gelopen door de jeugdige leden van de volleybalvereniging.
Ook Hans Rotteveel heeft in de nacht spontaan 3 uren namens de volleybalvereniging
meegelopen. Dit terwijl hij alleen maar even zijn dochter naar Dokkum zou brengen
voor haar rondjes. Ook Minke van der Hoek, Baukje Wijma, Thijs Wolters, Ytsen
Westra, Jappie de Jong en Grietsje Kroodsma hebben spontaan 1 of meerdere uren
gelopen voor onze vereniging om de 24 uur rond te krijgen. Bedankt daarvoor.
Zaterdagmiddag werd het laatste uur  weer met alle teamleden gelopen waarbij de
survivors wederom voorop gingen. Hierna werd het eindbedrag van €41.725,31 bekend
gemaakt. Een prachtig bedrag geheel bestemd voor KWF kankerbestrijding. Mede tot
stand gekomen door Volleybalvereniging Oer 't net. Een prestatie waar we met zijn
allen trots op kunnen zijn.
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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
Op 1 april is de praktijk in Ee overgedragen aan de heer Glastra van Loon.
Om huisartsenzorg in onze regio voor de toekomst te waarborgen zijn de praktijken
van Anjum en Ee samengevoegd.
Om mensen met mobiliteitsproblemen, c.q. vervoersproblemen tegemoet te komen,
zal in het praktijkgebouw in Ee tenminste twee keer per week spreekuur gehouden
worden en kunnen medicijnen afgehaald worden.
Hoofdvestiging wordt voorlopig de  oude brandweer kazerne in Anjum.
Holdingastrjitte 29, 9133 NE  Anjum. Open: ma tm vr. Van 08.00 tot 17.00 uur

Telefoon:     0519 - 518202
Fax:      0519 - 518452
Medicijnlijn:    0519 - 518222
Spoednummer:    0519 - 518224

Algemene informatie




