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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half april 2014.
Kopij kunt u vóór zaterdag 29 maart 2014 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.

De  redactie wenst iedereen een gezond & gelukkig

Colofon
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Foarwurd
Hallo dorpsgenoten,

Nu midden in de winter kunnen we terugblikken op een stormachtige herfst waarin
ons dorp ook de volle laag kreeg te verduren. En dan is nieuwbouw niet altijd beter
zoals bleek op de Koarte Bún. Maar voor de bouwbedrijven toch een leuke opsteker in
deze slappe tijd.

Voor uw dorpsbelang bestuur was het ook een enerverende tijd om van alles voor jong
tot oud te organiseren. Van het massale onthaal van Sinterklaas tot het prachtige
optreden van Teake van der Meer op de ouderenmiddag. Maar ook een serieuze
ondernemersavond waaruit mooie initiatieven voortkwamen. We denken dan vooral
aan de breed gedragen Nieuwjaarsadvertentie, de grootste kerstboom van Noord Oost
Friesland en de spectaculaire vuurwerkshow! Met elkaar is er dus veel mogelijk!!

Daarom gaan we nu vol energie verder met de voorbereidingen voor de Iester
Flaaksdagen op 9 en 10 mei aanstaande. De planning is om dan het Flaakspaad door
het bos officieel te openen en een open dorp te houden. Met de gedachte dat Ee niet
alleen mooi is voor ons en de toerist, maar dat Ee qua bedrijvigheid ook heel wat te
bieden heeft. U ontvangt hierover te zijner tijd meer informatie.

Verdere mededelingen:
● Er is op dinsdag 28 januari om 20.00 uur in dorpshuis de Jister een inloopspreekuur

waar u met ons van gedachten kunt wisselen.
● Tussen kerst en oud en nieuw kregen we het bericht dat de heer L. Ruinen was

overleden; verderop in dit nummer een In Memoriam.
● Bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel werd Sjoukje Visser, onze

kaatskampioene, gekozen tot Sportvrouw van het jaar. Onze felicitaties.
● Binnenkort is er weer een bezoek van B & W aan ons dorp. Bespreekpunten kunt u

aan ons doorgeven.
● Samen met de voetbal-, kaats-, en tennisvereniging hebben we AED verwijsbordjes

geregeld en in ons dorp opgehangen. Deze bordjes verwijzen naar de AED bij de
sportkantine. Mensen die met een AED kunnen werken, kunnen zich aanmelden als
AED gebruiker bij www.hartslagnu.nl. Onze AED is hiervoor ook aangemeld.

Veel leesplezier gewenst,

Bestuur dorpsbelang



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



5

2014

� 17 januari:  Buurt koersbal - voorronde (19.30 uur, dorpshuis “De Jister”)
� 24 januari:  Buurt koersbal - voorronde (19.30 uur, dorpshuis “De Jister”)
� 28 januari:  Inloopspreekuur (20:00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� 7 februari:  Buurt koersbal - finale (19.30 uur, dorpshuis “De Jister”)
� 7 maart:  Ledenvergadering Uitvaartvereniging De Laatste Eer
� 12 maart:  Bidstond voor gewas en arbeid (19.30 uur, Eben Haezerkerk)
� 21 maart:  Ledenvergadering Dorpsbelang (20.00 uur, dorpshuis “De Jister”)
� 27 maart:  Voorjaarsgemeente-avond (19.30 uur, ’t Anker)
� 31 maart:  Himmeldei (CBS De Gearing)
� 9 & 10 mei:  Iester flaaksdagen, nadere info volgt!
� 14 mei:   Schoolkamp groepen 7 & 8 (CBS De Gearing)
� 14 mei:   Schoolreisje groepen 1 t/m 6 (CBS De Gearing)
� 22 mei:   Feestelijke ouderavond (CBS De Gearing)

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

Agenda

Bingo avonden
om 20.00 uur in dorpshuis De Jister op:
11 januari,
8 februari,
8 maart,
5 april

Koersballen afd. Ee
om 14.00 uur in dorpshuis de Jister op:
7 en 21 januari,
4 en 18 februari,
4 en 18 maart,
1 en 15 april

Inzameling oud papier
tussen 9.30 - 11.30 uur aan de Achterwei op:
25 januari,
22 februari,
22 maart,
19 april

Sjoelen afd. Ee
om 14.00 uur in dorpshuis De Jister op:
14 januari,
11 februari,
11 maart,
8 april



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Op zaterdag 2 november hield de NAM een open dag in Ee.

Bij van der Hoek stond een bus klaar die belangstellenden langs verschillende
boorlocaties in NO-Friesland bracht. Als eerste plaats werd Engwierum bezocht. Hier
zijn twee putten geslagen en binnenkort volgt een derde put. Ook het gas uit Ee gaat
via pijpleidingen naar dit station.
Vervolgens werd de boorlocatie in Anjum bezocht. Hier kregen de aanwezigen een
gedegen toelichting van medewerkers van de NAM. Anjum is een behoorlijk grote
locatie  en hier wordt vooral het gas verwerkt en getransporteerd naar Grijpskerk.
Het gas wat in onze omgeving wordt gevonden wordt vooral gebruikt in de industrie.
Het gas uit Slochteren is voor huiselijk gebruik. Hier werd ons ook verteld dat de
leidingen en putten geregeld worden gereinigd met Dreft.
Daarna vertrok het gezelschap ,wat
voornamelijk uit Grunningers bestond,
naar Moddergat. Hier zagen we drie
putten; twee putten halen het gas onder
de Waddenzee vandaan en de andere
loopt richting Nes.
In Wetsens zagen we nog hoe de NAM
de velden achterlaat als de putten leeg
zijn.
De bus eindigde op de boorlocatie
Tibben. Hier wordt op dit moment een
derde put geslagen. Zoals bekend zit
hier een behoorlijk grote gasvoorraad.
In en rond een tent bij van der Hoek
waren bedrijven aanwezig die zich
bezighouden met de voorbereiding en
beschermen van de
boorwerkzaamheden.
De NAM kan terugzien op een geslaagde
en drukbezochte open dag.

Open Dag NAM



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

Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33



9

Op 2 november werd er door Jeugdhonk ’t Skûlplak een spokentocht georganiseerd. Het
bestuur kan terugkijken op een zeer geslaagde tocht met een kleine 200
deelnemers. Men werd door chauffeurs Melle Pieter Prins en Wytse Terpstra naar de start
gebracht. Door de landerijen van Wytse Terpstra kwam men via de Singel in het ‘grote’ bos.
De route werd vervolgd over het Flaakspaad, door het bos, langs het hoofdveld en het B
veld van voetbalvereniging Oostergo. Over de Skiepereed kwam men in het mistige ‘kleine’
bos om vervolgens langs de Koarte Bun naar het schouwpad te wandelen. Over dit prachti-
ge pad kwam men uit bij de Sanewei om daarna langs de Humaldawei naar ’t Skûlplak te-
rug te keren. Hier bleef het nog lang rumoerig onder het genot van een hapje en een
drankje. Vrijwilligers bedankt voor jullie geweldige inzet! Ook de deelnemers, op een enke-
le vandaal na, hartelijk dank voor jullie deelname en tot volgend jaar.

Tot slot nog een mededeling van huishoudelijke aard.
Op de vrijdagavond wordt er in ’t Skûlplak GEEN alcohol geschonken,
openingstijd 20.00u – 23.00u.
Op de zaterdagavond wordt er pas NA 21.30u alcohol geschonken,
openingstijd 20.00u – 23.30u.

Elke laatste zaterdagochtend van de maand staat er op de hoek van de
Koarte Bún/Achterwei een oudpapiercontainer. Hier kan men het oud papier inleveren.
Elke maand staan er weer twee vrijwilligers, onder alle weersomstandigheden, die het
papier van u aannemen. Onze dank daarvoor! De opbrengst van dit oud papier is voor het
Dorpshuis de Jister en Dorpsbelang. Elk de helft.
De oudpapierprijs is op dit moment gezakt ten opzichte van het vorig jaar. De laatste
maanden werd er een prijs van € 60,= per ton uitbetaald. In 2012 waren de prijzen veel
hoger en werd er nog een aantal maanden € 80,= per ton betaald. Toch wordt de
opbrengst van het afgelopen jaar, laatste maandafrekening is nog niet binnen, ongeveer
geschat op € 2500,=. Een mooi bedrag wat weer ten goede komt voor het dorp.

Dus dorpsgenoten, het is dus heus de moeite waard om uw oud papier te verzamelen en
te brengen naar de container!

Let op: de inzameling is iets verkort, dit is nu van 9.30 tot 11.30 uur.

Spokentocht

Oud papier



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

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
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De winnaar van de gemaakte foto op de voorkant is: Bas van Goethem!
“Met het weinige licht wat ik had heb ik geprobeerd de nieuwe kerstboom van "doarp
Ie" zo goed mogelijk in beeld te brengen.”

Maak jij de volgende keer de foto voor de cover?

Stuur een mooie foto op die betrekking heeft op het
dorp Ee. Tip: houdt rekening met het seizoen.  En heeft
het een verhaal? Steekt er een gedachte achter?

De winnaar van die editie zal worden beloond met een
leuk prijsje. We zien je foto graag tegemoet via
e-mailadres: redactie@dorp-ee.nl

Voorwaarden: een staande foto en minimaal 1 MB groot.

Nieuwe bewoonster…?

Fotowedstrijd!!
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DOM
Eerste subsidies DOM verstrekt

Begin 2013 is de DOM begonnen met het verstrekken van subsidies.
Inmiddels kan worden gemeld dat er 5 subsidies zijn verstrekt. De
woning van Jannie Dijkstra is inmiddels door Aant Idsardi voorzien van
een nieuw verfje. Is het dak van Dries en Rennie Douma vervangen door bouwbedrijf
Ferwerda. Heeft bouwbedrijf Dijkstra/De Graaf ervoor gezorgd dat Gert en Klaske
Smedema nieuwe dakgoten hebben gekregen. In het voorjaar van 2014 zullen de
woning van Anne Geert en Baukje Krol en de woning van Klaas en Willy de Jong door
Aant Idsardi onderhanden worden genomen. Stuk voor stuk particuliere projecten
waarbij 40% subsidie is verstrekt. Op dit moment liggen er nog een drietal aanvragen
bij de gemeente. Wanneer deze zijn goedgekeurd kunnen ook deze aanvragers aan de
slag. Ook krijgen wij als DOM leden veel vragen binnen van diverse kanten over de
subsidiemogelijkheden. Wij als DOM zijn erg tevreden, maar er zit nog voldoende geld
in de pot, dus schroom niet om de aanvragen in te leveren bij een DOM-lid.

Naast de particuliere projecten zijn wij als DOM ook druk bezig met de publieke
projecten. Subsidie die beschikbaar is gesteld voor het dorp Ee. We zijn op dit moment
in gesprek met Stichting DBF (Dorp Bedrijf Friesland) om te bepalen welke projecten
we gaan aanpakken en ook met name hoe we dit zo slim mogelijk kunnen doen.
Kernwoorden hierbij zijn in ieder geval dat we het samen met de inwoners van Ee
willen doen en dat het een positieve bijdrage heeft aan de leefbaarheid in ons
Flaaksdoarp Ee. De gesprekken met Stichting DBF gaan met name over hoe we ons
vlasmuseum (uniek in Nederland) beter “in the picture” kunnen zetten en hoe we bijv.
het Flaaksplein (plantsoen aan de Stienfeksterwei) kunnen inrichten, welke functie dit
zal moeten krijgen, etc. De door de inwoners van Ee gekozen dorpsvisie, wordt hierin
zeker meegenomen. Ook zijn we met experts in gesprek om onze plannen mee te
nemen in een aanvraag bij het Waddenfonds. We maken hierbij dankbaar gebruik van
de expertise van deze deskundige personen.
Mocht u nog vragen hebben, over de ontwikkelingen of heeft u nog goede ideeën: wij
als leden van de DOM zijn graag bereid om hierover in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,

Jelmer Kok   Evert Douma  Cor Bergsma
Sjoukje Boersma Melle Westra  Klaas Sipma
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Lachen met Teake

Op 8 november was de jaarlijkse 60+ middag in
dorpshuis "De Jister". Van 15.00 tot 17.00 uur
was het lachen geblazen met de inmiddels 75
jarige entertainer uit de Westereen. Daarna
werd er besloten met een heerlijke koffietafel.
Dorpsbelang Ee kan terugkijken op een
geslaagde middag.



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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Bedrijf uitgelicht

Green Fire Eco - pelletkachels

Uw verslaggever en uw fotograaf gingen, op een gure decemberavond, naar de
Tibsterwei 20 om voor de derde keer een bedrijf uit te lichten voor het Iester Nijs.
Daar werden wij hartelijk welkom geheten door Klaasje Slagter, vriendin van Jan
Grijpsta. In de showroom kregen we van Jan en Klaasje een gedegen uitleg en een goed
bak koffie.
Jan is een geboren en getogen Iester, die werk vond in een technisch beroep bij
Holtrop & Jansma. Zo’n 10 jaar geleden kwam Jan in contact met pelletkachels en
langzamerhand ontstond bij hem het idee om iets voor zichzelf te beginnen. Hij wilde
echter niet over één nacht ijs gaan en spaarde eerst voor een startkapitaal.
Na enkele nachten zweten ontstond de naam Green Fire Eco en had Ee een nieuw
bedrijf erbij.

Een pelletkachel brandt op pellets. Die komen in een
soort voorraadkamer en worden via een vijzel naar een
brandkamer gebracht. Daar vindt een ontsteking plaats
en zie daar, verder geen omkijken naar, want alles
wordt bestuurd d.m.v. elektronica..
Bij pellets moeten we niet denken aan de onderstellen
van vele goederen, maar aan korrels. Deze korrels
worden gemaakt van geschaafd vuren en meranti en

komen van een bedrijf uit Brabant. Het is een zeer schone  verbranding en deze kachels
leveren een rendement van rond de 90 procent.

Jan regelt de hele installatie. De Pelletkachels kunnen worden aangesloten op een
bestaande schoorsteen of gewoon via een gat in een buitenmuur. Het is zelfs mogelijk
om de hele cv-installatie op pellets te laten branden.
Jan waarschuwde nog wel voor “Pellatitus”, dat krijg je als je helemaal verknocht wordt
aan de pelletkachels.

Wij bezochten een jong en dynamisch bedrijf.
Maak eens een afspraak een laat u verrassen
door de vele mogelijkheden. Wij reden met
een warm gevoel naar huis.



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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Nieuwsbrief “de Gearing”

We zijn gestopt met de Schoolkrant in de huidige vorm. We hebben hier twee goede
redenen voor namelijk:
- De schoolkrant in elkaar zetten kost enorm veel tijd.
- De schoolkrant komt 3 keer per jaar uit en sluit dan vaak niet aan bij de actualiteit in
de groepen.
Daarvoor in de plaats brengen we nu elke 5 weken (ongeveer) een uitgebreide nieuws-
brief uit.
Alle groepen leveren elke 5 weken een bijdrage voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief
wordt naar de ouders digitaal verstuurd.
Wij vinden het fijn dat u vanaf een afstandje middels de schoolkrant betrokken wilt blij-
ven bij de basisschool. Om deze reden hebben we besloten dat u, als u dat op prijs
stelt, zich kunt abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt dan elke 5 weken een uitgebreide
nieuwsbrief van de school.
Als u bent aangesloten op het internet kan dit digitaal via uw e-mailadres. Dit is gratis.
Als u geen beschikking heeft over een internetaansluiting, dan kunt u een papieren ver-
sie aanvragen. Hiervoor vragen we een kleine vergoeding van 3,50 per jaar. U krijgt
hiervoor elke 5 weken (ongeveer) een fullcolour papieren nieuwsbrief.

Dit kunt u doen door uw naam en (email)adres in te leveren bij school. Geef daarbij
aan of u de nieuwsbrief digitaal of op papier wilt ontvangen.
Voor de kleine bijdrage voor de papieren nieuwsbrief ontvangt u t.z.t. een rekening.

Met vriendelijke groet
namens het team,

Anke Velstra
Directeur Cbs De Gearing

Wil je je vereniging promoten, hebben jullie nieuwe leden nodig, zijn er leuke anekdo-
tes of nieuwtjes te vertellen? Foto’s misschien?
Stuur het naar redactie@dorp-ee.nl, dan plaatsen we dit in It Iester Nijs!

                                                                                                             Dus…. Buitenkansje!!!!

Oproepje



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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Fusieconcert

Lauwers Fanfare is de nieuwe naam geworden
van de fusie tussen de muziekverenigingen
van Ee en Engwierum. Beide korpsen hadden
te kampen met een teruglopend ledenaantal,
zodat twee jaar geleden werd besloten tot
samenwerking.

De nieuwe fanfare gaf op vrijdag 15 november
een fusieconcert onder leiding van Andries de
Haan. In een bomvolle Jister werd even na

achten begonnen met dit optreden. Andries zelf babbelde de muziekstukken op
humoristische wijze aan elkaar.
Ereleden Sikke Tuma en Eelkje Visser mochten de nieuwe naam onthullen.

Voor de pauze speelde de fanfare de wat "dregere"stukken.
Bijzonder was de compositie van Martijn Oostra, een jonge componist, die voor deze

fanfare “Unione  fa la Forza” heeft
geschreven. Ook het stuk “Epitaph” was
indrukwekkend. Hierin werden de slachtoffers
herdacht van een ramp met een tribune van
voetbalclub Liverpool. Jelle B zong hierna ”You
never walk alone”.
In de pauze was er koffie en thee met
oranjekoek. Na de pauze een vlotter genre.
Twee solisten, te weten Freerk Hofma en
Peter Egberink vertolkten “Tuba Smarties” op

Es-bas en “Sugar Blues” op baritonsaxofoon. Zonder Anouk, die niet aanwezig kon zijn,
werd “Birds” gespeeld.
Jelle B verzorgde tussendoor nog een opwarmertje en de Lauwers Fanfare sloot af met
“Joseph and the Amazing Technicolar Dreamcoat”.

Na de gebruikelijke dankwoorden en bloemen kon de
fanfare terugzien op geslaagd en goed bezocht
optreden. Zanger/gitarist Jelle B vermaakte de
aanwezigen in het horecagedeelte met een gezellig en
amusant optreden.
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Mededelingen
Binnen het dorpshuisbestuur heeft de afgelopen tijd een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Durk de Jong, Wilma Hartendorp en Elly van der Wielen zijn uit het
bestuur gegaan. Inmiddels hebben we Bernhard Hansma en René Zweering bereid
gevonden om samen met ons in het bestuur de schouders er onder te zetten. Rindert
Haaksma heeft daarnaast de functie van penningmeester tijdelijk (weer) op zich
genomen. Aukje Torensma, Cornelis de Boer en Antsje Sijtsma trekken nu, samen met
de nieuwe bestuursleden, de kar. Verdere details worden begin 2014 besproken op de
algemene ledenvergadering.

Maakt u met uw (buurt)vereniging gebruik van het dorpshuis, meld u dan aan bij het
algemeen bestuur. Dit kan bij Jitske Wouda; 0519-518648. Het algemeen bestuur
steunt het dagelijks bestuur bij het reilen en zeilen van het dorpshuis.

Voor reserveringen van het dorpshuis; de sportzaal en/of het horecagedeelte, kunt u
contact opnemen met Aukje Torensma; 06-42400473

Activiteiten september-december 2013
In het dorpshuis zijn in de afgelopen periode verschillende activiteiten georganiseerd.
Het nieuwe seizoen begon op zaterdag 28 september met het Flaaksfeest; samen met
Kolkenblazers werd het een gezellige feest. Een week later, 5 oktober, kon een ieder
zijn ‘spikerslaan-kunsten’ vertonen tijdens een ‘Noflik jûntsje út’. Hoewel er best een
paar meer ‘spikerslaanders’ mee hadden kunnen doen, was het een geslaagde avond.

Op vrijdag 8 november werd er voor het eerst een Nachtpuzzelrit georganiseerd. Via
aanwijzingen en vragen leidde de route door de Fjellingen, Tibma, Ezumakeeg, de Kol-
ken, Anjum, Morra, de Reidswâl, de Winia’s Reed en
de Sânewei. Maar liefst 18 auto’s met bestuurders
en puzzelaars durfden deze tocht door het donker
aan. Uiteindelijk waren het Anette Hansma en Hen-
drik Roel Woudstra die het minst aantal kilometers
hadden gereden en de meeste punten hadden
behaald.

Doarpshûs de Jister
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Vrijdag 30 november was het de avond om de kennis van de
Jisters te laten testen tijdens de jaarlijkse Kennisquiz-avond.
Zo’n 30 mannen/vrouwen durfden dit aan.
2 Quiz-ladies hadden dit jaar samen de quiz in elkaar gezet,
waarbij er voor alle leeftijdscategorieën vragen bij zaten. Na
de eerste 2 vragenrondes, waarbij algemene vragen en
film&TV vragen werden gesteld, moest er in de 3e ronde
geraden worden naar Soundtracks uit bekende films.
Daarna werden er nog een muziek-, sport- en overige
vragenronde gespeeld. Hierna werd de ranglijst opgemaakt
en werden de prijswinnaars bekend; de groep Oerol Thús
ging met de 1e prijs naar huis. Een zeer gezellige avond.

Tenslotte eind december; het jaarlijkse sjoelkampioenschap.
’s Middags werd er door maar liefst 34 kinderen gestreden
om de prijzen. In 2 rondes moesten er zoveel mogelijk punten
behaald worden. De 1e prijswinnaars deze middag: Jop, Lolkje
en Marijke.
’s Avonds durfden 24 sjoelers  de strijd aan te gaan. Jan Sipma
ging met de eerste prijs, een goed gevulde envelop, naar huis.

Wij als bestuur van het dorpshuis kijken terug op een geslaagd najaar. In het komende
half jaar staan weer activiteiten als het buurtkoersbaltoernooi, playbackshow,
maandelijkse bingo’s en andere activiteiten op het programma. U ontvangt hier
binnenkort weer huis-aan-huis een planning voor.
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Út de Iester Koken

Het favoriete recept van Lieuwkje Dijkstra

Ingrediënten
● 1 pak Honig familiegerecht Mexicaanse wraps
● 2 eetlepels olie
● 500 gram (runder)gehakt
● 1 zakje soepgroente (300 gram)
● 150 gram geraspte kaas
● en wat je verder maar lekker vindt……champignons, maïs, bonen, ananas
● taartvorm, ronde ovenschaal of quichevorm (minimaal 22 cm)

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden celsius. Meng de mix voor tomatensaus met 150
milliliter water. Kook / bak de soepgroente. Verhit de olie in een pan en rul het gehakt.
Als het gehakt gaar is dan voeg je de (uitgelekte) soepgroente toe.
Voeg de Mexicaanse kruidenmix met 100 milliliter water toe en verwarm het gehakt-
mengsel al omscheppend nog 1 minuut.
Leg een wrap in de ingevette taartvorm.  Schep er 1/5 van het gehaktmengsel op. Her-
haal met de rest van de wraps en het gehaktmengsel. Eindig met een wrap.
Bedek voor liefhebbers van mild, de helft van de bovenste wrap met de koude
tomatensaus. Roer de Mexicaanse spicemix door de
andere helft van de tomatensaus en bedek er de ande-
re helft van de wrap mee. Bestrooi de bovenkant met
kaas. Bak de wraptaart in de voorverwarmde oven
10-15 minuten tot de kaas gesmolten en goudbruin is.
Snijd de taart aan tafel in punten.

Ook heerlijk met een frisse salade!

Lekker ite!!
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Op 19 december vierden de kinderen van Ee kerst.
’s Ochtends maakten de peuters een kerststukje met hun ouders / oma’s
en ’s avonds was er de viering voor de basisschoolkinderen in de Eben Haëzer kerk.
Hieronder een foto-impressie.

Kerstvieringen kinderen



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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Jonge duiven

Op 21 december werden de mooiste jonge duiven van postduivenvereniging  "Steeds
Sneller Ee" tentoongesteld in het duivenlokaal aan de Skieppereed. Na een zorgvuldige
keuring ging dhr. Tiede Visser (Moddergat) met de gouden plak voor de mooiste duif
van de tentoonstelling naar huis. Na de prijsuitreiking sloeg Froukje Zijlstra de hand
aan het rad van avontuur en konden er leuke prijsjes worden verdeeld onder de bezoe-
kers.



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Intocht Sinterklaas
Ook dit jaar mochten we in het Dorp Ee Sinterklaas weer verwelkomen. En dit deden
we op zaterdag 30 november. Natuurlijk werd Sinterklaas aangekondigd door Jetski
Piet, die ook dit jaar weer van de partij was. Op de kade was het weer een hele drukte.
Het lijkt wel of Sinterklaas elk jaar weer meer ouders met kinderen kan verwachten,
die hem feestelijk binnen halen. Onder begeleiding van de drumband ging Sinterklaas
met paard en wagen het dorp in. En o wat deden die pieten dit jaar ook weer gek.
Tussen de drumband lopen, kinderen op de rug en vooral overal pepernoten strooien.
Het weer was ons welgezind en zo kon Sinterklaas nog een rondje door het dorp
maken waar hij ook de oudere dorpsgenoten kon groeten.
Hierna barstte het feest in de Jister los. Met de drumband in de zaal werd Sinterklaas
ook hier feestelijk verwelkomd. Er was dit jaar voor de kinderen een pietenparcours
uitgezet door de gymnastiekvereniging van Ee. Zo konden de kinderen een heus
pietendiploma verdienen. Er moest op het klimrek worden geklommen en zo een
kadootje door de schoorsteen worden gegooid.  Via een touw een mat opklimmen,
want ja pieten moeten er wel wat voor doen om al die kadootjes bij de kinderen te
bezorgen. En als laatste moest er door een heuse schoorsteen een pakje worden
bezorgd.
Gelukkig konden alle kinderen, in de enorme chaos, alle drie oefeningen met succes af
ronden en zo kon een ieder zijn pietendiploma ophalen bij Sinterklaas. Nadat een ieder
ranja en een koekje had gehad was het tijd voor de kadootjes. Dit is natuurlijk altijd het
hoogtepunt.
Na een zeer geslaagde middag was het rond 15.30u weer tijd voor Sinterklaas en zijn
pieten om te gaan. We hopen dat we ook volgend jaar Sinterklaas weer mogen
verwelkomen.
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Toen & Nu
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In memoriam
Snein, 22 desimber 2013, is ferstoarn Drs. Lucas Ruinen. Foar in protte minsken yn Ie, Luuk.
Luuk waard berne op 13 april 1937 yn it grutte doktershûs oan ‘e Humaldawei, as âldste fan de
trije bern fan Jarl en Klara Ruinen-van den Ende. De skoalbern sille him oars net kenne as de
leave man yn ‘e rolstoel by de betinking op 4 maaie.
Luuk wie sân jier doe’t syn heit oppakt waard troch de Dútsers. Hy wie thús en stie yn ‘e
keamer. Heit frege him noch om syn horloazje fan boppen te heljen. Dat die er. “Flinke vent
hoor! Ik kom gauw terug.” Heit syn lêste wurden. Fiif dagen letter waard er fusilearre yn
Dokkum mei njoggentjin oaren. Op dat stuit wie Luuk oan ‘t slydzjen by De Loane del mei de
oare bern. Doe kaam der in jonge en dy sei: ”Do moatst thúskomme. Jimme heit is dea…” It liet
him nea wer los. Fan dy tiid ôf wie ’t dien mei syn ûnbesoarge bernetiid. Heit en mem wiene
tige sosjaal. De doar stie altyd iepen foar elkenien. Se hawwe in soad foar de mienskip dien.
De famylje Ruinen moast daliks nei de dea fan heit it grutte doktershûs ferlitte. Mem en de trije
bern waarden opnommen yn ‘e húshâlding fan de famylje Bakker, doedestiids direkteur fan it
molkfabryk. Beide heiten sieten yn ’t ferset en Bakker kaam harren ôfspraak nei. Sa wienen der
doe ien heit, twa memmen en sân bern yn it direkteurshûs. Oaninoar ferbûn foar it libben.
Nei de legere skoalle gie Luuk nei de HBS yn Dokkum. Hy koe goed leare. Dêrnei studearre er yn
Grins oan ‘e universiteit en waard biogemikus yn it UMCG.
Om’t syn sûnens him faak yn ‘e steek liet, hie Luuk it net maklik. Dochs bleau er altyd tige
posityf. It gie him der net om hoe’t jo wienen of wat jo wienen of hienen, mar om wat der
tusken de earen siet. Hy geniete fan syn moaie tún, de lytse dingen om him hinne, fan syn bern
en bernsbern. Nei it ferstjerren fan syn frou yn 2008 liet er de moed net sakje. Hy wie tankber
foar de stipe fan ‘e minsken om him hinne. Sa koed er moai yn syn eigen hûs wenjen bliuwe.
Yntins bliid wied er ek mei de waarme freonskip dy’t se noch altyd út Ie wei krigen. Al koe neat
it drama fan 22 jannewaris 1945 útwiskje. “By my koe der gjin feestgefoel mear komme by de
befrijing”, sei er. Heit, Jarl Ruinen libbet noch altyd yn de herten fan ‘e Iesters. Mannichien hat
in foto fan him yn ‘e hûs.
Luuk wie in grutte bernefreon. Wat wied er wiis mei de wurkjes fan de skoalbern dy’t se foar 4
maaie makke hienen en dat se sa manmachtich oanwêzich wienen by de betinkingen. Fanwege
syn sûnens koed er der altyd net by wêze, mar dan belle er wol. Sa hied er ek altyd weroan
langst nei Ie om mei freonen en kunde te praten. Oan ‘e ein ta hat er de dea fan syn heit nea
ferwurkje kinnen.
As de bern seinen: ”Jimme heit is in held,” dan fielde dat net sa. Se hienen him syn heit ôfpakt.
Sneon, 4 jannewaris 2014, ha wy mei famylje, freonen en kunde fan Luuk, syn libben betocht. In
dierber, sosjaal en meilibjend persoan is fan ús hinnegien.
Wy sille him tige misse. Us gedachten geane út nei syn bern, bernsbern en fierdere famylje.

Doarpsbelang
K.B.S. De Gearing
4 maaie kommisje
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Carbidschieten 2013
Maar liefst 40 carbidschieters en
in totaal 55 melkbussen, we
begonnen oudejaarsmorgen om
8 uur te schieten.
Voor koffie tijd galmden de
carbidschoten al goed over Ee.
Na de koffie was het tijd voor de
groepsfoto, Burt Sytsma ook
weer bedankt voor dit jaar voor
de prachtige foto! Na de
groepsfoto gingen we weer
verder met carbidschieten.
Om kwart voor 12 met z'n allen weer naar het duivenlokaal voor het eten. Dit jaar
hadden we wederom overheerlijke snert bij Van Kammen Oosternijkerk vandaan, maar
voor de meesten ging toch de voorkeur uit naar de "Beste Chef van Ee" De Beuker. De
Beuker had bami en nasi gemaakt met overheerlijke gehaktballetjes en een heerlijk
sate stokje! Bedankt Cornelis de Boer! Na het eten werd er nog even tot half 2
geschoten, daarna met man en macht alles opgeruimd! Toen met z'n allen naar het
Duivenlokaal naast het veld, daar ging het nog even gezellig verder met Dj Renze de
Jong! Verder willen we iedereen even bedanken die mee heeft geholpen met deze
mooie dag! BEDANKT!

De groetjes en tot volgend jaar!

Bestuur Carbidvereniging.
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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




