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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half oktober 2013. Kopij kunt u inleveren vóór
donderdag 27 september 2013 naar redactie@dorp-ee.nl of 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 andere ideeën, suggesties, op-
en of aanmerkingen.

De winnaar van de gemaakte foto op de voorkant is: Bernhard Lub!
“Ie lei eartiids oan it wetter, dêrom bin ik 6 juni moarns om seis ûre mar even de
Wâlddyk del west om in simmerfoto te meitsjen mei beide tsjerkjes fan Ie en mei in stik
wetter der op.”

De redactie daagt je  opnieuw uit om mee te doen met de
fotowedstrijd! Het is de bedoeling dat de omslag van elk Iester
Nijs wordt opgefleurd met een foto met betrekking op het dorp
Ee. Tip: houdt rekening met het seizoen. De winnaar van elke
editie zal worden beloond met een leuk prijsje. We zien je foto
graag tegemoet via e-mailadres: redactie@dorp-ee.nl

Eisen: een staande foto en minimaal 1 MB groot.

Dorpsbelang
Vragen aan dorpsbelang kunt u mailen naar info@dorp-ee.nl

Colofon
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Dorpsgenoten,

Voor u ligt de zomereditie van het Iester Nijs. (Nog) niet om de temperatuur, maar wel
op de kalender is het volop zomer. Dat is altijd de periode van het jaar, waar de meeste
van onze verenigingsactiviteiten op een lager pitje staan, maar er is 1 uitzondering, nl.
het kaatsen.
Als dorpsgemeenschap hebben wij een drukke periode achter de rug, waarin het
dorpsfeest met de daarbij de nodige voorbereiding, natuurlijk het hoogtepunt was.
Het Dorpsbelangbestuur wil graag aansluiten bij de bijdrage van de feestcommissie,
namelijk met dank aan een ieder die aan dit feest hebben meegewerkt. Samen hebben
we er een prachtig weekend van gemaakt. Helaas was de medewerking er niet
helemaal van het weer,  maar “wat in het vat zit verzuurd niet” en daarom gaat de
geplande gezinstocht nu plaatsvinden op zaterdag 31 augustus. Dus weer een sportief
weekend, want op vrijdag 30 augustus vindt het jaarlijkse buurtenvolleybaltoernooi
plaats.
In dit Iester Nijs leest u de uit- en verslagen van de afgelopen maanden en in de agenda
de nieuwe activiteiten. Zoals u ziet, Ie blijft actief en de verscheidenheid in bijdrage is
groot.
Zeker ook onze jeugd heeft, in samenwerking met het dorpshuis de Jister, ons dorp
positief op de kaart gezet tijdens de Pinksterdagen d.m.v. hun 24- uurs actie voor de
voedselbank in Dongeradeel.
Als bestuur hebben we de afgelopen periode veel energie en voorbereiding in de
realisatie van het Flaakspaad gestoken. Een “drege boel”, maar “it giet oan” zodra de
bouwvakvakantie voorbij is. Zeker voor de afronding hiervan hopen wij een beroep te
doen op onze dorpsgemeenschap, zodat wij daarna kunnen zeggen: “ús Flaakspaad en
bosk leit der kreas by”.
Het afgelopen jaar hebben we ons samen ingespannen om nieuwe activiteiten op te
zetten, om daarmee de leefbaarheid in ons dorp te bevorderen. In dit Iester Nijs ziet u,
dat we op de goede weg zijn, maar nu volhouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Wij wensen u veel “bûten sitters waar” toe en een goede vakantieperiode in en buiten
Ee. Om daarna samen met elkaar ons dorp op een positieve wijze levendig te houden.

Bestuur Dorpsbelang

Foarwurd



Hairstyliste Anneke
Geknipt voor het hele gezin!

Hairstyliste Anneke
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0519-250929
06-46423306

www.hairstyliste-anneke.nl

Autorijschool Freddy Sieperda
www.autorijschoolsieperda.nl

Freddy Sieperda
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0628631232
f.sieperda@live.nl
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Openingstijden:
maandag t/m vrijdag

08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
Tel. 0519 - 292526
Fax 0519 - 297818
info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nl
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� Zaterdag 20 juli:   Ringrijden Tibma (19:00 uur)

� Zaterdag 27 juli:   Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

� Vrijdag 30 augustus:  Buurtvolleybaltoernooi

� Zaterdag 31 augustus:  Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

� Zaterdag 31 augustus:  Gezinstocht

� Vrijdag 6 september:  Wandeltocht supp.vereniging V.V. Oostergo

� Dinsdag 10 september:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� Zaterdag 14 september:  Bingo (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� Dinsdag 17 september:  Sjoelen afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� Dinsdag 24 september:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� Zaterdag 28 september:  Oud papierinzameling (08:45 - 11:45 uur)

� Dinsdag 8 oktober:   Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� Zaterdag 12 oktober:  Bingo (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� Dinsdag 17 september:  Sjoelen afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

� 28 september:    Kolkenblazers (Dorpshuis “De Jister”)

� Dinsdag 22 oktober:  Koersbal afd. Ee (14:00 uur, dorpshuis “De Jister”)

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

Agenda



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Op maandag 15 april organiseerde Doarpsbelang Ie in samenwerking met CBS Gearing
een ‘Himmeldei’ in Ee. Maar liefst 90 kinderen en vrijwilligers deden mee. De
leerlingen gingen enthousiast aan de slag. De jongste kinderen namen de omgeving
van school voor hun rekening en de kinderen uit de oudste groepen ‘himmelden’ de
rest van het dorp. Ook rond het dorp richting Oostrum werd opgeruimd. De buit was 6
grijze containers vol zwerfafval. Naast papiertjes, blikjes en ander zwerfafval, werd er
ook groter materiaal aangetroffen zoals autobanden en oud ijzer.
Alle deelnemers mogen trots zijn: Ee ligt er nu weer keurig bij!

Foto: © FotoBuKro.nl

Tijdens het dorpsfeest waren er veel inwoners die de dorpsvlag hadden
hangen.  Een mooi gezicht!
Op verzoek zal er binnenkort weer een bestelling worden geplaatst bij
de DVC. Wie nog een vlag wil bestellen kan zich melden bij Sjoukje
Boersma of via info@dorp-ee.nl.

Himmeldei

Iester dorpsvlag
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Alle basisscholen in Nederland konden hun vrijdag 26 april ’13 opmaken voor de
Koningsspelen. Met een gezond ontbijt werd deze dag ingezet door alle kinderen van
“De Gearing” in Ee. Later op de ochtend was er een sponsorloop in de kern van het
dorp. Het middagprogramma stond in het teken van sport. Vanwege het weer was de
juiste keuze gemaakt om dit binnen te gaan doen. In de Gearing deden de jongste
groepen mee aan een sjoeltoernooi. De oudere groepen waren aan het koersballen in

dorpshuis “De Jister”
De school en stichting
dorpsbelangen
maakten deze oranje
gekleurde dag tot een
waar feest. Uiteraard
dank aan alle ouders en
vrijwilligers die deze
dag tot een succes
maakten.

Vanaf  ‘s ochtends 10.00 uur waren er
tal van activiteiten op de laatste
Koninginnedag in Ee. Zo was er de
drumband van Ee die op vrolijke wijze
het startsein gaf.

Koninginnedag

Koningsspelen
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En voor de gelegenheid waren
"Alexander en Maxima" per
rijtuig naar Ee gekomen met
hun complete
beveiligingsteam.
De vele aanwezigen genoten
van hun komst naar Ee.

‘S middags konden de kinderen vele
spulletjes te koop aanbieden op de
vrijmarkt voor dorpshuis De Jister.

En was er als vanouds weer een mooie
puzzelrit georganiseerd. Deze werd dit jaar
gewonnen door Kor en Saakje Eisenga.

En op het kaatsveld konden de
sportieve inwoners hun
kunsten vertonen bij de eerste
ledenpartij van de
Trochsetters. (gesponsord
door Van Kammen Tenten en
Catering)

De organisatie kan terugkijken
op een geslaagde dag!



mail: info@fotobukro.nl
tel: 06-10796154
www.FotoBuKro.nl

Woonbrocante It Tomke   -    Landelijke woon-tuindecoratie
Dealer van PTMD verf en decoratie, Kolony,Claire en Eef,
Countryfield, dealer van brocantepost, brocante etc.

Geopend op dinsdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur en op afspraak

It Tomke    tel. 0519 - 518580
Lytse Loane 5  www.ittomke.nl
9131 KT Ee    Facebook.com

Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33
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Dodenherdenking in Ee bij monument/graf dr. J. Ruinen.

Op 4 mei om 19.40 uur begon de jaarlijkse herdenking bij de Tsjerke op de Terp in Ee.
Ruim 100 belangstellenden waren bij de herdenking aanwezig, bij het monument van
dokter Jarl Ruinen die in de 2e wereldoorlog door de bezetter in Dokkum werd
gefusilleerd. Namens de commissie 4 en 5 mei en basisschool "De Gearing" werden
bloemen gelegd, en een krans
met eigengemaakte werkjes
opgetuigd. Enkele leden van de
muziekvereniging speelden
twee coupletten van het
Wilhelmus en de "last post" Na
in acht neming van 2 minuten
stilte herdacht dorp Ee alle
mensen die voor onze vrijheid
vochten.

In ons dorp heeft de tijd even stil gestaan. Wat is er aan de hand? Zomaar opeens
stond de torenklok stil. Niemand had het eerst in de gaten.
Het begon ermee dat de torenklok nog wel geluid gaf op de normale tijden. Maar niet
het aantal slagen dat hoorde bij het betreffende uur.
Het schijnt voorgekomen te zijn dat de torenklok `s morgens 4 slagen gaf maar dat de
juiste tijd 7 uur was. Bij 4 slagen dachten sommigen: ik kan nog wel even blijven liggen.
Het gevolg was dan dat ze om 11 uur opstonden.
Maar toen op de vertrouwde uren het juiste klokgeluid wegbleef, kwam men in actie.
In allerijl werd naar de noodklok gezocht. Maar hoe was het ook al weer? Als je iets
nodig hebt, is het meestal net niet te vinden. Hieraan indachtig is men druk bezig
geweest, immers:  de tiid hâldt gjin skoft. De klok loopt inmiddels weer en wij gaan
weer met de tijd mee.

4 mei 2013

Torenklok
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Met de zendmarathon nog vers in het geheugen is het tijd om terug te blikken op de
activiteiten in ’t Skulplak. Een stel enthousiastelingen opperde het idee om vanuit het
jeugdhonk een weekend lang verzoekjes de ether in te sturen. Na enkele
vergaderingen en een erg succesvolle zoektocht naar sponsoren was het in het
pinksterweekend dan zo ver. De studio in het jeugdhonk werd druk bezocht en er werd
zo een mooi bedrag van € 1798,20 ingezameld voor de voedselbank van Dongeradeel.
’t Skulplak wil langs deze weg de organisatie van ’t Skulplak FM en de bezoekers
bedanken voor een fantastisch weekend. Wanneer we even terug gaan in de tijd zijn er
meerdere geslaagde activiteiten georganiseerd. Zo was de spokentocht met een
deelnemers aantal van 124 personen een buitengewoon groot succes. Ik kan u dan ook
meedelen dat er dit najaar weer een angstaanjagende route zal worden uitgezet.
Tijdens het darttoernooi konden de plaatselijke Van Gerwens hun kunsten op het
hoogste podium van Ee vertonen. Dit evenement trok ook bezoekers uit enige
buurdorpen, iets wat de competitie ten goede kwam. Na een slopende poule werden
na 3,5 uur de winnaars door spreekstalmeester Sven gehuldigd en een ieder ging met
een tevreden gevoel huiswaarts. We blijven in de spelletjeshoek, een game-avond. Er
werd een speciale race-stoel overgevlogen vanuit Schiermonnikoog voor de
racespelletjes op de playstation en voor de meer fysieke game beleving werd er een
WII geïnstalleerd. We kunnen u meedelen dat de organisatoren een geweldige avond
hebben gehad. Op een zonnige vrijdagavond werd voorzitter Durk door twee
plaatselijke beroemdheden op het schouder getikt. DJ El Sossa & Dj Onders hadden het
idee om een dancefeest in het jeugdhonk te organiseren. Dit is natuurlijk een prachtig
initiatief en dit kon uiteraard z’n doorgang vinden. Op de desbetreffende avond werd
er gedanst en meegezongen op de liedjes die Dj El Sossa & Dj Onders voor het publiek
uitzochten. Om weer enigszins tot rust te komen was er een tweetal weken later een
bingoavond voor de jeugd. Het draaien van de bingomolen werd voor rekening
genomen door Ingrid en de getallen werden omgeroepen door Tjitske, een 15 tal
jongeren zaten in opperste staat van concentratie te wachten op het door hun
gewenste getal. Het bleek een geslaagde avond en er zal in de toekomst vaker een
bingo worden georganiseerd. Na even terug gekeken te hebben op het verleden is het
nu tijd voor de toekomstige activiteiten van het jeugdhonk. Gedurende de zomerstop
zal er weer volop geklust worden, zo zal de hal worden voorzien van een aantal nieuwe
kleuren en wordt er een nieuwe plek ingericht voor de muziekcomputer. Op zaterdag
14 september zal het nieuwe seizoen feestelijk worden ingeluid met een Fryske thema
avond. Iedereen is welkom en nadere informatie volgt. Verder is er zoals eerder
vermeld weer een bingo avond en spokentocht gepland.

Jeugdhonk ‘t Skulplak
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Ook zal er speciaal voor de dames een ladies night worden georganiseerd, hier zullen
ze worden bijgepraat over alle ins en outs van make up. Verder zijn wij nog altijd op
zoek naar enthousiaste barvrijwilligers voor zowel de vrijdag- als de zaterdagavonden
in het nieuwe seizoen, een ieder die zich hiertoe geroepen voelt mag zich melden bij
Ingrid Hoogeboom (ingridhoogeboom@hotmail.com). Wanneer u een geweldig idee
heeft voor een activiteit, schroom niet en deel uw idee met een van de bestuursleden.
Dan rest mij u nog een fijne zomer toe te wensen en tot 14 september in ’t Skulplak.

Namens ’t Skulplak, Willem Sikkema

Een enthousiaste groep jongeren heeft 5 dagen lang een marathon uitzending
gehouden in het Jeugdhonk. Menig inwoner van Ee en ook ver daarbuiten had de radio
op 98.2 afgestemd in het pinksterweekeinde. De gehele marathon stond in het teken
van de Voedselbank Dongeradeel. De opbrengst is € 1798,20 en alle houdbare
etenswaren die gebracht zijn. Super! Het volledige bedrag wordt besteed aan
voedselwaren voor de voedselbank. Met bijna 2000 tekstberichten, 24 uur open,
springkussens en ballenbak voor de jeugd, schmink middag, sponsormiddag, kan dit
evenement als zeer geslaagd betiteld worden. Dit was alleen mogelijk met de vele
vrijwilligers die zich ingezet hebben dit weekeinde.

SkulplakFM marathon



Pedicure praktijk
   Monique Miedema
Uw adres voor een pedicure behandeling
Zoals,
-Nagels knippen
-Likdoorns verwijderen
-Ingroeiende nagel
-Enz enz

Voor informatie kunt u bellen
06-40353699  of mail naar
monique-pedicure@knid.nl

De kampen 8  Engwierum

Frank en Elske Duursma
Uniastrjitte 34

9131 KH  Ee

Tel. 0519 - 724 056

Regiopostzegels
(10 zegels voor € 4,00)

zijn verkrijgbaar bij
Anja Kampen, Fivershof 20.
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Bêste Jisters,

Namens Klaske, Sietse en Egbert wol ik jimme tank sizze foar alle ynset die't der dien is
om ús doarpsfeest 2013 sa mooi oan te klaaien. Want net allinnech de strjitten wiene
fleurich en oan kant mar de bûnte-jûn wie ek fan in goed nivo. As absoluut hichtepunt
fûnen wy de optocht. Wat in kreativiteit en fernuft. De iene mei wat mear middels as
de oare mar in gehiel om grutsk op te wêzen. En wat in pracht dat we in drumband
hawwe. Dat makket it ôf.
Ik wol ek de saneamde assistenten tank sizze foar it betinken en ûntwikkeljen fan e
spultsjes. Sûnder jimme hiene we in hiele oare buurtmearkamp hân.
En ja, it waar... no ja, net folle oan te dwaan. Miskien tiid foar in "indoor-programma".
Freedtejûn in goede band en "de suskes" hawwe ús ek goed fermakke mar it ferskil
tusken freedtejûn en sneontejûn wie wat te grut. Ha we it mei "van Kammen" oer hân.
Oplossing is: earder in datum belizze. Is foar de legere skoalle ek wol sa noflik.
Hjirby wol ik noch in pear minsken tank sizze. Dat is as earste dj Renze de Jong; kin
altyd, wol altyd. Ed Huisman; foar it
brûken fan de toeter, Geert Postma; foar
it brûken fan de heechwerker,
keatsferieniging "de Trochsetters"; foar it
brûken fan'e linen en banken, fuotbalklub
"V.V.O"; foar it brûken fan fan alles, Burt
Sijtsma en alle oare fotograven foar it
fêstlizzen fan al it barren, Bernhard
Hansma; ek foar fan alles en noch wat,
Afke en Anette foar it ‘up to date’ hâlden
fan de webside en facebook fan doarp Ie,
Antsje, Grytsje, Mark en alle oare
frijwilligers die ús holpen ha, mar jimme
allegear wol ik it meast tank sizze; der stie
yn it boekje "foar ús allegear, troch ús
allegear" en sa hawwe we it dan ek dien.
Sa is it as feestcommissie gjin straf om in
feestprogramma yn elkoar te setten.

Rejale groetnis en oan't sjens
M.P.P.

Dankewol!
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De openingsactiviteit werd gewonnen door Pier Jan Reitsma

De Facebook actie werd gewonnen door Rutger Veltman

Buurtversiering
1  Hege Lytse Loane
2  Koarte Bun
3  Humaldawei

Bonte avond   Buurtmeerkamp
1  Koarte Bun   1  Hege Lytse Loane en
    Midhuzen/Jouswier
2  Hege Lytse Loane  2  Skieppereed
3  Tibma  3  Fivershof en Stienfeksterwei
4  Stienfeksterwei  4  Skeperij
5  Midhuzen/Jouswier  5  Koarte Bun
6  Humaldawei   6  Achterwei
7  Walddyk   7  Tibma
8  Bernhardstrjitte  8  Humaldawei
9  Skeperij   9  Walddyk
10  Fivershof   10  Bernhardstrjitte en
    Dr. Ruinenstrjitte

Eindstand bonte avond en meerkamp
1  Hege Lytse Loane
2  Midhuzen/Jouswier
3  Stienfeksterwei
4  Skieppereed
5  Koarte Bun
6  Tibma
7  Fivershof
8  Humaldawei
9  Skeperij
10  Walddyk
11  Bernhardstrjitte
12  Achterwei
13  Dr. Ruinenstrjitte

Uitslagen dorpsfeest 1/2
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Optocht:

Individuele creaties
1  Brandweer auto’s
2  Kroonjuweel, Dr. Ruinenstrjitte
3  Venetiaans straattheater
Publieksprijs: Froukje Wolters met Hea

Versierde wagens

1  Koarte Bun, Flower power
2  Regenboog met de troetelberen
3  Bernhardstrjitte, Kroning
Publieksprijs: Regenboog met de troetelberen

Op
www.dorpee.nl
zijn alle foto’s te

vinden!

Uitslagen dorpsfeest 2/2



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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Zaterdag 8 juni 2013. Nog snel even sleutelen aan de brommers en motoren en dan de
baan op om de tegenstanders ver achter je te laten, dat waren kort samengevat de
ingrediënten van de Oldtimer Grasbaan Races in Ee. Het publiek kon genieten van vele
racen in een groot diversiteit aan categorieën en klassen.
De B-junioren beten de spits af met hun mini en pitbikes, gevolgd door de A-junioren
die met iets meer vermogen de baan op gingen, zij rijden doorgaans met 50cctjes.

Daarna kwamen de brommers in div. klassen, oa de puchjes die hun hoge snelheid ten
toon stelden. Ook de oldtimer brommers ontbraken niet, de handversnelling en de
voetversnelling kwamen in verschillende klassen uit. Deze rijders besturen
hoofdzakelijk garelli's, kreidler's en typhoon.
Dan waren de 50cc hobbyrijders aan de beurt, het grootste gedeelte van deze
machientjes bestaat uit kreidler's. De 50 cc oudcoureurs waren daarna aan de beurt
om hun kunnen te vertonen, deze mannen hebben wat betreft vroeger wel hun wilde
haren maar nog weinig tot niks van hun snelheid verloren. Ook in deze klasse was het
kreidler merk wat de klok slaat. Nadien gaf de 125cc klasse acte de presance, deze
klasse bestaat gedeeltelijk uit oud coureurs die nog steeds op het scherpst van de
snede rijden.

Het grove geweld werd door de 250+ op de baan gebracht, in deze klasse streden mo-
toren van 250 tot 500cc om de eer, dit pk geweld moest door de coureurs onder con-
trole worden gehouden, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is. En als laatste kwamen
de veteranen op de baan, in deze klasse zag het publiek o.a. de cz, jawa en bsa voorbij
komen. Voor de kids was er een springkussen met survivalbaan.

Oldtimer motorcross



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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Bedrijf uitgelicht
Voor het eerste intervieuw van deze rubriek waren we op bezoek bij de 37 jarige
Marten Jan Borger die samen met zijn vrouw Jolanda en z,n beide kinderen Tineke en
Tjipke Jan aan de Dr Ruinenstrjitte in Ee woont.
Al heel vroeg wist Marten Jan dat hij chauffeur wilde worden en dan het liefst met een
eigen bedrijf.
Alle vakanties met vader Tjip mee en op 10 jarige leeftijd bij de Fa Siegersma
autowassen en bijrijder zijn in het kaasvervoer.
Op 18-jarige leeftijd had hij alle papieren in bezit en mocht hijzelf op de vrachtwagen.
Fa Siegersma werd in 1997 overgenomen door Smittrans in ,s Gravenland. Marten Jan
ging mee en ontmoette daar Jolanda die parttime chauffeur was.
In 2002 overgestapt naar Brant Visser Transport in Heerenveen. Voor dit bedrijf reed
hij 5 jaar op het buitenland.
In 2007 komt zijn droom uit en begint hij voor zichzelf. Een nieuwe Scania R420
containerwagen wordt aangeschaft. Het was lang niet altijd gemakkelijk , maar ook
hier geldt: de doorzetters komen een heel eind.
Nu heeft hij een eigen klantenkring opgebouwd met 22 vaste opdrachtgevers in het
hele land.
M.J. Borger Transport vervoert o.a. houtchips voor energiecentrales, boomstammen
voor de spaanplaatindustrie, schroot en metalen en sinds 3 jaar is het bedrijf GMP
gecertificeerd voor vervoer van diervoeders.
Als het druk is springt vader Tjip bij of gaan hij en Jolanda samen op pad.

Op 1 juni j.l kwam een
nieuwe droom uit. Een
Scania R500 v8 met euro 5
motor is de nieuwe
aanwinst voor het bedrijf.
De geschiedenis lijkt zich te
herhalen: Zoon Tjipke Jan
heeft het virus ook al in zich
en gaat graag met heit mee
op pad. Dochter Tineke zo
nu en dan.
Het bedrijf hoopt in de
toekomst noch een beetje
door te groeien.

Wij, als redactie van het Iester Nijs, wensen jullie veel sukses
en heel veel veilige kilometers toe.
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Heren team en meisjes team van volleybalvereniging Oer’t Net      2012/2013

Oostergo E1 Kampioen seizoen 2012/2013

Kampioenen!
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Op 20 juli a.s. zal voor de 20e keer een ringrijderij plaatsvinden op de Tibsterwei te
Tibma. Een jaarlijks evenement dat beslist niet meer weg te denken valt. Op deze
unieke plek kunnen de deelnemers elkaar zien ringrijden, omdat er geen huizen staan
die het uitzicht 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 ontspanning 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.
Vanwege het 4e lustrum is er LIVE-MUZIEK deze avond in de loods. Komt allen!!

Evt. inlichtingen: 0519-518381 / 0519-518540

Ringrijden Tibma



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.

Met een pelletkachel heeft u de sfeer van vroeger
in een modern en energiezuinig jasje!

Green Fire Eco
Tibsterwei 20
9131 EG  Ee
E-mail: info@greenfireeco.nl
Tel: 06 28422180
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Succesvol schoolkaatstoernooi
voor cbs ‘De Gearing’ Ee
Op woensdagmiddag 5 juni behaalden
Marten Wouda, Jorick van der Hoek en
Jelle de Boer de 1e prijs!
Van harte gefeliciteerd met deze prachti-
ge overwinning en veel succes in jullie
verdere kaatsloopbaan!

Derde prijs voor de meisje uit Ee
Zaterdag 15 juni was het NK voor meisjes in Dronrijp. Met het drietal Tessa Hoekstra,
Baukje Kroodsma en Louise Krol reed coach Anne Geert Krol naar Dronrijp. Hier be-
haalden zij de derde prijs.

Foto:

© Jeanette
Hoekstra

Terug in Ee werden we warm onthaald. Sieb Vegter sprak ze toe en gaf ze namens het
bestuur van K.V. de Trochsetters prachtige bloemen. Om in jeugdige termen te blijven
het was een “vet coole” dag.

(Beide complete verslagen zijn terug te lezen op www.kvdetrochsetters.nl.)

Kaatsnieuws



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Schooljongens na 54 jaar weer bij elkaar.

We tellen het jaar 1959. De examenklas van de chr. Middelbare landbouwschool uit
Dokkum. Bij de fam. Wilman, net buiten Ee kwam de klas op zaterdag 20 april bij
elkaar. Na 54 jaar was er natuurlijk heel veel te vertellen en werden oude
herinneringen opgehaald. Helaas zijn er inmiddels 6 van de ouwe klasgenoten
overleden. Dhr. Heida (leraar destijds) sloot zich aan bij de klas.
Na ontvangst met koffie en gebak ging het gezelschap naar het vlasmuseum T
Braakhok in Ee en werd een bezoek gebracht aan de Tsjerke op de Terp. Uiteraard
onder leiding van dhr. Jaap Broersma. De dag werd afgesloten met een gezellig diner in
het “Terskhus” bij de familie Wilman.

Foto: © FotoBuKro.nl

Schooljongens
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Jannie van der Wagen-Boersma
Mijn naam is Jannie van der Wagen-Boersma geboren in 1955 en getrouwd met Fokke, we
hebben drie kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen. In 1996 ben ik als bode bij de vereniging in
eigen dorp gekomen. In 2010 heb ik mij als zelfstandig ondernemer laten inschrijven bij de
Kamer van Koophandel en werk nu als freelancer, hierdoor kan ik voor zowel onze vereniging,
als ook voor andere verenigingen en/of particulieren mijn diensten aanbieden. Zo ben een paar
jaar geleden benoemd als bode te Ee naast Auke Veenstra, die nu  vervangen is door Leo Blees
Het is fijn om samen met de naaste familie het afscheid te regelen van hun dierbare. Je  hebt
op  zo’ moment al  genoeg aan je eigen verdriet. Het geeft mij enorm veel voldoening om de
nabestaanden, te helpen bij het afscheid van een dierbare en hen in deze periode te
begeleiden.

Wat goed is om te weten:
Neem na een overlijden zo spoedig mogelijk contact op met de bode. Dan kunt u afspreken
wanneer zij/hij komt. (Als iemand thuis is overleden ook ’s nachts). Luister b.g.g. naar de
instructies op het antwoordapparaat.

Wilt u meer weten? U kunt mij altijd vragen, bellen of mailen om informatie.

J. van der Wagen-Boersma  0519-321947
Doarpsstrjitte 49     06-29405709
9134 NL  Lioessens fojawagen@gmail.com

Leo Blees
Als nieuwe bode, in de plaats van Auke Veenstra, wil ik mij graag even aan u voorstellen.
Mijn naam is Leo Blees, 37 jaar en ik vorm samen met Mieke, mijn vrouw en de kinderen David
en Sara een gelukkig gezin.
Mijn begeleiding, als bode, richt zich vooral op het voorlichten en ondersteunen van u als
nabestaanden in de periode vanaf de melding van het overlijden tot na de uitvaart. Elke uitvaart
is anders en vraagt speciale zorg. Ook wil ik u begeleiden bij het invullen van de
afscheidsbijeenkomst. Het uitgangspunt is dat vrijwel alles mogelijk is en we samen zoeken naar
de vorm die u wenst. Ook is het belangrijk te bepalen welke rol u zelf kunt hebben in deze
periode.Het doel is een persoonlijk afscheid voor te bereiden op een zodanige manier dat het
recht doet aan de overledene en past bij u als nabestaande.
Voor informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

Leo Blees     0511-422052
Pinksterblom 1    06-30857534
9104 HW Damwâld l.blees1@kpnplanet.nl

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

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
Iedere werkdag van 17.00-08.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de
huisartsenpost geopend. De dokterspost is gevestigd in het pand van de
huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis, Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.
Voordat u de dokterspost bezoekt dient u een afspraak te maken.

AED
Aan de kantine van V.V. Oostergo te vinden op
Sportpark "De Streng" Stienfeksterwei 11, 9131 KK Ee

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

Algemene informatie




