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Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half oktober 2014.
Kopij kunt u vóór maandag 29 september 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.

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: Anja Postma.
Dit is “nieuwe” brug over de Súd Ie bij de twee gemaaltjes in de Kolken.

Hartelijk dank Anja!

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

Voorwaarde:
minimaal 1 MB groot

Colofon
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Foarwurd
Dorpsgenoten,

Het Friese gezegde:  “as de flearbeam bloeit, is Fryslan op syn moaist”, is op dit moment weer
echt van toepassing op onze omgeving.
Wat een kleurenpracht in en rondom Ee, waarin wij samen mogen wonen, werken en dus leven.
Dat u hier en daar de wat  “onnatuurlijke” kleur van oranje ziet heeft ook zo z’n reden, maar dit
is, net als met andere kleuren, maar tijdelijk.
In dit Iester Nijs kunt u weer lezen over de vele activiteiten van de afgelopen maanden, maar
ook de komende tijd staat er weer van alles op de agenda .
De verscheidenheid aan onderwerpen in deze editie is groot, en daarmee geeft het een prima
beeld van onze levendige dorpsgemeenschap aan.
Samen vormen inwoners, bedrijven en verenigingen het hart van ons dorp.
De wijze waarop dit 10/5 naar buiten kwam op de 1ste open bedrijven dag in Ee was ongekend,
wat een enthousiasme en spontaniteit op deze dag.
Als dorpsbelang zeggen wij nogmaals dank aan alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Ons dorp werd dat weekend, door ons allen, positief op de kaart gezet en we houden er ook
nog een prachtig Flaakspaad aan over voor onze recreanten en inwoners.
Let u ook op ons voor eigen gebruik verbouwde vlas?
In dit Iester Nijs lopen “heden en verleden” prachtig door elkaar met nijskjirriche en
lezenswaardige artikelen o.a. over het a.s. 50 jarig bestaan van de vv Oostergo, bedrijf
uitgelicht, maar ook de en oude ambachten, zoals die er in Ee in het verleden aanwezig waren
en ook gelukkig nog steeds zijn. Speciale aandacht is er voor de 4 mei viering, en de gepaste
wijze waarop wij dit als dorp jaarlijks organiseren.
Steeds meer zie je in onze maatschappij dat het vieren van onze vrijheid, maar ook het omgaan
met elkaar, terecht meer aandacht krijgt. Wij, jeugd en ouderen, moeten ons blijven realiseren
hoe bijzonder dit is, nu en in de toekomst.
Of de bijzondere bijdrage van Jaap Broersma hierbij aansluit mag u zelf beoordelen.
Dit Iester Nijs staat weer vol met bijdragen van en over onze vrijwilligers, dat het de Koning
behaagde om 1 daarvan extra te belonen is terecht. Als dorp mogen we best trots zijn, dat wij
weer een echte ridder rijker zijn.

Als dorpsbelang willen wij ook extra aandacht vragen voor de vele bedrijven die adverteren,
want mede door hun is het mogelijk dat wij het Iester Nijs op deze wijze uit kunnen brengen.
Nu breekt de vakantieperiode  aan, voor de een is het keatstintsje het vakantiegevoel, en
de ander wil (verder) weg.
Wij wensen een ieder een goede zomerperiode toe om daarna weer vol enthousiasme ons dorp
leefbaar te houden.
Samen vormen wij deze gemeenschap, waarin wij als het nodig is “efkes oer it skouder sjogge”
naar elkaar, ook dat is dorpsgemeenschap 2014.

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.autorijschoolfreddysieperda.nl

Freddy Sieperda
De Koarte Bun 5
9131 LK  Ee

0628631232
f.sieperda@live.nl

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
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2014

� 19 juli:    Ringrijden op Tibma (vanaf 19.00 uur)
� 19 t/m 26 juli:  Flora & Fauna zangweek (cursus)

     (meer info op www.dorp-ee.nl)
� Gehele bouwvak:  op de donderdagen en zaterdagen bouwvak kaatswedstrijden

      meer informatie op www.kvdetrochsetters.nl
� 16 augustus:   Jubileumfeest vv Oostergo
� 19 september:  Informatie-avond DOM
� 21 september:  Startzondag om 9.30 uur in de Eben Haëzertsjerke
� 28 september:  Speciale kerkdienst m.m.v. de Bliide Sjongers om 11.00 uur

     in de Eben Haëzertsjerke
� 5 oktober:   Kerk-school-gezinsdienst om 9.30 uur in de Eben Haëzertsjerke

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

Agenda

Inzameling oud papier
tussen 9.30 - 11.30 uur aan de Achterwei op:
26 juli
30 augustus
27 september
25 oktober

Sjoche jim se ek?
 @ Hege Loane



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Op vrijdag 25 april 2014 is Rigtje Borger door
burgemeester Marga Waanders benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Onder het toeziend oog
van man Tjip, de kinderen en kleinkinderen, familie en
andere belangstellenden werd Rigtje Borger-Krol
bedankt voor haar vele jaren van inzet in diverse
verenigingen.
Natuurlijk was het van belang dat dit heugelijke
moment voor Rigtje als een verrassing kwam. De
voorbereidende commissie had bedacht dat er een
vergadering was die vrijdag op het gemeentehuis in
Dokkum. Deze vergadering zou gaan over de 4 mei vieringen in de gemeente
Dongeradeel. Een commissie waar Rigtje op dit moment onderdeel van is. Ale Hansma,
ook commissielid, was graag bereid om deze “act” mee te spelen. Zo gebeurde het ook
dat Rigtje totaal verbouwereerd was, van de aanwezigheid van familie en vrienden, op
het moment dat zij de “trouwzaal” van het stadshuis in Dokkum betrad. De verbazing
was van haar gezicht af te lezen. Rigtje mocht gaan zitten op de speciale stoel en
mocht luisteren naar de prachtige woorden die burgemeester Marga Waanders tot
haar richtte.
De burgemeester nam Rigtje mee door de jaren met daarbij het vele vrijwilligerswerk
wat ze heeft gedaan. Naast dat ze 6 jaar secretaresse is geweest van de
schoolcommissie, 6 jaar secretaresse van k.v. De Trochsetters, 40 jaar lid van
toneelvereniging De Fodkoer, waarvan 35 jaar als bestuurslid, vroeg Marga Waanders
extra aandacht voor haar aandacht voor de (zieke) medemens en haar jarenlange inzet
voor de kerk. 12 jaar lang is Rigtje Borger kerkrentmeester geweest en daarna nog
eens 12 jaar lang diaken. Mede dankzij haar vakkundige inzet zijn de financiën van de
kerk keurig op orde. Kan er jaarlijks een enorme som aan rente-opbrengsten aan
diverse diaconale doelen worden overgemaakt. Staat de Tsjerke op’e Terp er bij, zoals
het er op dit moment bij staat, namelijk, zeer goed onderhouden. Ook als preeklezeres
was Rigtje nooit te beroerd om de preekstoel te betreden, wanneer een dominee
plotseling niet aanwezig kon zijn. Als laatste noemde de burgemeester haar zorg voor
de (zieke) medemens. Altijd zorgzaam voor de ander.
In haar bedankwoord zei Rigtje dat ze het nooit alleen heeft gedaan, altijd samen met
anderen. En dat ze van die samenwerking heeft genoten.
Als laatste sprak burgemeester Marga Waanders de woorden: Rigtje Borger-Krol is een
speciale vrouw en daarom heeft het de Koning behaagd om haar te benoemen als Lid
in de Orde van Oranje Nassau. En dit is terecht en haar van harte gegund.

Lid in de orde van Oranje Nassau



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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Uit de oude doos
“Hierbij een mooie foto, ooit genomen
in Ee. Ik ben zijn kleinzoon, geboren in
het huis van Jack Hoekstra. De foto heb
ik gekregen van Douwe Zwart, hij was
destijds mijn
buurjongen. Het huis van Jack was toen
nog een dubbel huisje.”

Ruurd Boonstra.

Koningsdag 2014



Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33

Hogedijken 106
9101 WZ  Dokkum
Tel. 0519 - 292526
info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak
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Namens de 4 mei commissie las mevr. Rigtje
Borger een indrukwekkend stuk voor over
het verleden en het heden. Elk jaar worden
de Nederlandse slachtoffers herdacht die
sinds het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties zijn omgekomen.
Sinds 2006 is CBS "De Gearing" uit Ee
officieel erkend als adoptieschool voor het
grafmonument van Dokter Jarl Ruinen die bij
de grote kerk in Ee ligt begraven. Met nog 19

anderen werd Ruinen eind januari 1945 gefusilleerd in Dokkum door de bezetter.
Mevr. Borger benadrukte dat we als
mensen elkaar moeten helpen en geen
wrok of haat mogen koesteren tegen
andere bevolkingsgroepen. Een gevaar wat
in de jaren ‘40 - ‘45 een hele
bevolkingsgroep op de vlucht deed slaan.
Het dorp Ee was in die jaren nauw
betrokken met het opvangen en herbergen
van joodse vluchtelingen.
Net voor acht uur werd de "last post"
geblazen en na de klokslagen van acht uur
werden twee minuten stilte in acht
genomen. Daarna klonken de twee
bekende coupletten van het Wilhelmus. De
kinderen van de Gearing legden een
bloemstuk en werkjes geplaatst op een
krans, bij het graf van dr. Ruinen, en lazen
gedichtjes voor. Familieleden van dhr.
Ruinen, die naar Ee gekomen waren voor
de herdenking, werden bedankt voor
aanwezigheid.

Dodenherdenking



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!



13

Op 28 juli 1964 werd voetbalvereniging Oostergo opge-
richt. Het eerste jaar waren er 35 leden. Gevoetbald
werd er op het veld achter de gymnastiekzaal, het huidi-
ge dorpshuis “De Jister”. Ee was een agrarisch dorp met
een zuivelfabriek, bakkers, slagers, groenteboer, smede-
rij etc. Kortom een levendig dorp met verschillende
scholen en kerken. Dominee Sinia wordt genoemd als
initiatiefnemer voor de voetbalclub. Voorvader van onze
huidige hoofdsponsor (Metaalbedrijf Dijkstra) was de
eerste voorzitter.

Na vijftig jaar kunnen we vaststellen dat het dorp en de
voetbalvereniging nog steeds levendig genoemd mag
worden, gezien de onlangs gehouden
bedrijven/verenigingen presentatie.

U kunt zich voorstellen dat we het jubileum niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Op vrijdag 15 augustus a.s. zal er een feestelijke bijeenkomst gehouden worden voor
alle huidige leden, sponsoren, buurverenigingen, etc.  in een feesttent.

Op zaterdag 16 augustus is er door de Jubileumcommissie onder leiding van M.P. Prins
een reünie georganiseerd. Hier kunnen (oud)leden elkaar de hele dag spreken. ’s Mid-
dags vanaf 13.00 uur is er een evenement voor alle jeugdleden. Vanaf 14.00 uur komen
de senioren in een mixtoernooi tegen elkaar in actie. De buitenactiviteiten zijn de hele
dag vrij te bezoeken. Vanaf 16.30 uur speelt Rintje Kas in de tent op de traditionele
“voetbal nazit”. Hierbij bent u ook van harte welkom (entree vrij).
’s Avonds zal de band “Once” optreden. Deze avond is de entree € 5,=.
Tot slot feliciteer ik de jubilaris met het vijftigjarig bestaan.
Met ongeveer 140 leden waaronder een dameselftal, welke afgelopen seizoen samen
met de F1 en C1 kampioen werden, kunnen we de toekomst aan!

Namens het bestuur van vv Oostergo

Wieger Sikkema

Vijftig jaar vv Oostergo



Van Smaak | Richterlaan 5 | 9207 JT Drachten | www.vansmaak.nl
Klantenservice: info@vansmaak.nl | t 088 511 5400

Koelverse maaltijden • diepvriesmaaltijden
warme maaltijden • boodschappenservice

Uw boodschappen
thuisbezorgd
Wilt u nooit meer slepen
met zware tassen of een
zoektocht in de supermarkt?
Met onze boodschappen-
service kunt u uw dagelijkse
boodschappen thuis laten
bezorgen.

Meer informatie
Wilt u meer weten of eens
een kijkje in onze keuken
nemen? Neem dan contact
met ons op. Ideaal voor
vrijwilligersgroepen,
vrouwenverenigingen en
zorgmedewerkers. U bent
welkom!

Wilt u ook aan tafel
met Van Smaak?

Neem dan contact
op met onze

klantenservice.

Lekker thuis eten met

Van Smaak

• Ruim 40 jaar ervaring
• U kunt iedere dag uw eigen

maaltijd samenstellen
• Geen abonnement

• Verse ingrediënten
• Ambachtelijke bereiding
• Chauffeurs met vaste route
• Altijd een vertrouwd gezicht
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Allemaal vragen die op deze vrijdagavond
zullen worden behandeld. Nadere informatie
volgt na de zomervakantie.

Burgemeester en Tweede Kamer op
bezoek in Ee
Vrijdag 27 juni jl. is 2de Kamer lid Albert de
Vries van de PvdA in Ee geweest om samen
met burgemeester Waanders te zien en te
ervaren welke werkzaamheden er zijn
uitgevoerd en worden uitgevoerd.  Het
experiment waar de DOM onderdeel van
uitmaakt past prima binnen de initiatiefnota
Krimp van dhr. De Vries. Vandaar het bezoek
aan ons dorp Ee.
Voorzitter van de DOM, Jelmer Kok heeft een
rondleiding gegeven langs de verschillende
projecten in Ee en natuurlijk langs het
Vlasmuseum, waar Jaap Broersma op geheel
eigen wijze het proces van zaaien tot oogsten
heeft gedemonstreerd. Op deze wijze hebben
we Ee weer op een positieve wijze onder de
aandacht weten te brengen bij o.a. de politiek.

Subsidie-aanvragen
De teller staat inmiddels op 17 aanvragen voor
de particuliere subsidie. Mocht u plannen
hebben en hierover nog vragen hebben: stel
ze!! Mocht u nog ideeën hebben, die de
leefbaarheid van Ee ten goede komen: ga
hierover met een DOM-lid in gesprek en wie
weet kunnen deze ideeën worden
gerealiseerd. Want de DOM kan niet zonder
de inbreng van de inwoners van het
Flaaksdoarp Ee!
Alvast bedankt.

Groet,
Jelmer, Evert, Cor, Sjoerd, Klasina en Klaas

DOM-nieuws
Personele wisselingen
Binnen de DOM Ee hebben een aantal
personele wisselingen plaatsgevonden. Door
een herverdeling van taken binnen het
Dorpsbelang is Sjoerd Zijlstra op dit moment
de linking pin tussen DOM en Dorpsbelang.
Sjoerd neemt hierbij het stokje over van
Sjoukje Boersma. Namens de DOM Sjoukje
bedankt voor jouw positief kritische
overkoepelende blik.
Aangezien Melle Westra is verhuisd naar het
terpdorp Oostrum, hebben we Klasina van der
Werf bereid gevonden om zitting te nemen in
de DOM. Voor de regio is Klasina geen
onbekende, zij is namelijk als redacteur
verbonden aan de Dockumer Courant. Klasina
succes en Melle bedankt voor jouw heldere,
realistische en energierijke inzet.

Informatie-avond
Om alvast te noteren in de agenda. Op vrijdag
19 september zal de DOM een informatie-
avond gaan houden. Over het tijdstip en de
locatie wordt u nog geïnformeerd.
Voor wie is deze avond? Loopt u met de
volgende vragen dan is deze avond voor u:
- wilt u subsidie aanvragen maar u vindt het
formulier lastig in te vullen;
- wilt u subsidie aanvragen maar u heeft
hierover nog vragen;
- bent u actief binnen een vereniging en u wilt
gebruik maken van de kansenpot (op dit
moment zijn we bezig met de
begrafenisvereniging voor een aanvraag uit de
kansenpot)
- u wilt meer weten over de plannen met ons
vlasmuseum
- u bent nieuwsgierig hoe het plantsoen op  de
Stienfeksterwei eruit komt te zien



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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Ee 2025
Tijdens onze algemene ledenvergadering was er ook een agendaonderdeel, waarop u als
leden/inwoners uw mening kon geven over de vraag; Hoe zie ik Ee in 2025. Als bestuur hadden
wij een aantal vragen opgesteld waar vele antwoorden op papier kwamen die avond.

Hieronder een korte weergave:

De mening van onze leden was, Ee moest een gastvrij, netjes en dus leefbaar dorp blijven, waar-
in samenwerking tussen verenigingen en organisaties, en gewoon tussen mensen voorop moest
blijven staan. Wel zag men in de toekomst minder verenigingen, maar kies wel voor kwaliteit.
Hierin kan het bedrijfsleven ook een belangrijke rol blijven spelen, door in de eerste plaats met
het bedrijf in Ee te blijven.
Over het wonen in ons dorp in 2025, was de wens, geen leegstand en verkrotting, daarin werd
vooral de rol van de DOM als belangrijk gezien.
Een gezamenlijke taak vond men het om positieve reclame te maken naar omgeving, en toeris-
ten, maar ook naar toekomstige inwoners toe.

De slagzin zou kunnen zijn: Wenje yn Ie, dat is wat ik wol.

En om dat mogelijk te maken, ligt hierin een mooie opdracht naar alle inwoners en verenigin-
gen voor de komende jaren. Als we er in slagen om de idealen, zoals dit voorjaar door onze le-
den op papier gezet, in 2025 waar te maken, kunnen we SAMEN aan de slag.

Rectificatie
In het vorige Iester Nijs stond een verhaal over de woning achter Uniastrjitte 23.
Hierin staat dat Freerk en Fokje met zoon Jelle in het huisje woonden. Dit is onjuist, want Freerk
en Fokje hadden geen kinderen. Jelle was een broer van Fokje. Folkert en Jelle hadden naast
hun werk een wagenmakerij.
De latere bewoners een zekere Jabik Dijkstra met zijn moeder hadden het niet ruim.
Vader had geld vergokt en was daarvan beslist niet rijk geworden. Omdat Jabik boerenarbeider
was verhuisde hij vaak. Zo hebben moeder en zoon ook een tijd gewoond in de vroegere arbei-
derswoningen tussen Engwierum en Ee. Zelfs hebben ze een tijd gewoond in het hok van
Willem Dijkstra aan de Uniastrjitte, die daar later een opslagplaats had voor konijnen en aard-
appelen. Jabik zijn leven eindigde in een verzorgingstehuis in Dokkum. Daar woonde hij in een
opslagruimte. Om naar buiten te kijken moest hij op een stoel staan. Hij hoefde echter geen
huur te betalen, maar moest in ruil daarvoor de tuinen onderhouden.
‘t Is maar dat u het weet!

Bron: Jaap Broersma
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Open Dorp EE 10 mei 2014
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Open Dorp EE 10 mei 2014



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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Bedrijf uitgelicht

Deze keer waren we op bezoek bij Emko Vis die een meubelmakerij is begonnen in een
gedeelte van de oude Gereformeerde School uit 1925 aan de Uniastrjitte.
Uitnodigend stond de grote deur open en kwam de geur van hout ons tegemoet. Emko
Vis is een geboren Dokkumer die sinds 1987 met zijn vrouw Zwaanette Dijkstra in Ee
woont.
Emko is niet altijd meubelmaker geweest, maar de liefde voor hout heeft er altijd wel
ingezeten. Hij is begonnen als verkoper op de houtafdeling bij v d Laan, later Karwei.
Toen heeft hij ook de opleiding bouwkundig tekenaar gevolgd.
De eerste crisis in de 90 er jaren deed hem besluiten om zich te laten omscholen tot
grafisch vormgever. Dit werk heeft hij zo,n 10 jaar gedaan met kantoor aan huis.
Toen er in Ternaard een plaats vrij kwam als meubelmaker greep Emko zijn kans. Bij
deze coöperatie gebruikte men gezamenlijk de grote machines, maar een ieder was
zelfstandig ondernemer.
In 2010 werd een nieuw pand gehuurd in Oosternijkerk. Dit liep niet naar wens en
daarom zit Emko sinds februari 2014 in Ee.
Emko werkt het liefst met massieve houtsoorten als eiken, noten, kersen en hij  heeft
zelfs een tafel gemaakt van appelhout.
Hij heeft ook een eikenboom laten verzagen tot planken. Dit hout moet drie jaar buiten
drogen en daarna nog een jaar binnen om de juiste vochtigheid te verkrijgen.
In Burgum zit een houtleverancier waar Emko wel hout koopt, maar anders moet hij
voor de inkoop van hout toch verder het land in.
Veel opdrachten verkrijgt hij door mond op mond reclame. Ook de nieuwe website
gemaakt door J-Media levert hem de nodige opdrachten op. Het huisje van Adrie
Huisman aan de Achterwei gebruikt hij als soort showroom. De meeste meubels die in
dit huisje staan zijn door hem
gemaakt.
Emko werkt het liefst samen
met de plaatselijke
ondernemers. Dat we die in Ee
nog genoeg hebben heeft de
open dag laten zien.
Tijdens dit gesprek rommelde
buiten een dikke onweersbui.
Wij als redactie van It Jister Nijs
wensen Emko veel succes op
deze prachtige locatie.
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Ta oantinken oan in edel bewenner fan Ie,
dokter Jan Jans Kiestra

Dokter Kiestra waard berne op 4 febrewaris 1814 yn Itens. Dus
twahûnderd jier lyn. Hy hat mear as fyftich jier dokter (heel en
vroedmeester) west yn Ie. It doktershûs stie oan de Omgong. (neist
de famylje Timmermans). Hy stie yn  ‘e omkriten bekend as in fer-
stannich en kundich dokter. In siswize wie: dokter Kiestra sil it wol
witte. Hy besocht de siken altyd mei de bolderwein, in ticht reau.
De fuorman wie Jan Fetses. De gruttens fan de praktyk wie sawat in
oere riden bûten it doarp. Dokter en fuorman hienen hiele konver-
saasjes ûnderweis. Wie Kiestra ferkâlden of hied er lêst fan winterfuotten, wat mei snie
en iis gauris it gefal wie, dan kaam er der net út. De minsken moasten dan mar by him
komme. Mei de behanneling fan pasjinten en it útskriuwen fan rekkens woed er boppe
alles in earlik gewisse hawwe. As yn  ’t nije jier de rekken van dokter Kiestra by de ge-
meenteried op ‘e tafel lei wat de earmepraktyk  oanbelange,  seagen de froede best-
joerders meastal fernuvere op fan it grut tal fellen papier, mar noch mear seagen se op
fan it einbedrach. Besite tritich sint, besite tritich sint ensfh, ensfh.
Winters hoegden de lju jûns net op dokter te rekkenjen. Dan kaam er de doar net út.
Sa barde it ris dat dokter op in jûn roppen waard om by minsken yn it doarp te kom-
men om’t der in poppe op kommende wei wie. De oansteande heit tocht, ús dokter is
sa sûn as in fisk, it is wol winter, mar dat sil foar him gjin behindering  wêze. Hy gie nei
it doktershûs, die de boppedoar iepen en rôp: “is der folk yn?”. It tsjinstfamke kaam by
de doar en frege wat der wie. Doe ferskynde dokter sels en sei: “mar dat ha ik jo fan
tefoaren al sein, it is jûn en rekkenje dan net op my.” De man frege: “mar wêr moat ik
dan hinne dokter?”, it antwurd wie: “wol, gean mar nei de dokter fan Anjum en sis mar
dat ik jo stjoerd ha.” Sa koe de man wer nei hûs gean. Lokkich wie de Anjumer dokter
thús en midden yn  ‘e nacht kaam dy yn Ie oan. Mar krekt fan te foaren hearden se op
‘e dyk  immen op grutte learzens oankommen. De man tocht by himsels  “dêr ha je
dokter Kiestra”. Hy rûn nei de doar en yndied stie dêr de Iester dokter. “Soa dokter, kri-
gen jo it wat benaud op bêd?” “Ja, ik moast hjirhinne, mar myn kollega is der al tink
ik?” “Nee, mar hy kin hjir elk momint wêze.”  Mei in “dan is it goed”, gie dokter Kiestra
yn  ‘e hûs. In kertier letter wie de dokter fan Anjum der. Dy seach ferheard op doe’t
kollega Kiestra der ek wie. “Ja”, sei Kiestra: “Ik woe hjir efkes sjen, mar de pasjint is
foar jo.”
Oan  ‘e bûtekant koed er hurd en saaklik oerkomme, mar hy hie in suver gewisse. Hy
waard ek ris roppen by in âld minske, kunde fan Kiestra. Hy hie al gau troch dat de so-
arch oer de siel grutter wie as de kwaal. Syn reaksje wie nei’t er in skoftke mei de pas-
jint praat hie: Lês dan wat der yn ‘e bibel stiet. Kom tot Mij allen die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven.

útspraak fan
dokter Kiestra:
De minsken ite
(frette) har siik
oan spek,
mar wer sûn
oan sûpenbrij.
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Dokter Kiestra is op 4 jannewaris 1891
yn Ie ferstoarn en leit op it tsjerkhôf foar
it “heech hûs” oer. Op syn grêf stiet:
Sta wandelaar
betoon een diep eerbiedigheid
het was een edel man
die hier in  ’t stof begraven leidt
die door  zijn helder hoofd
en onbaatzuchtig leven
een ieder die hem kende
een voorbeeld heeft gegeven.

RUSTPLAATS VAN Jan Jans Kiestra
in leven practiserend Genees Heel en
Verloskundige
te Ee van 1837 tot 1891
geboren te Itens 4 februari 1814
en overleden te Ee 14 januari 1891

syn grêf is yn ûnderhâld by tsjerke en ko-
artlyn wer opknapt.

(oernommen fan J. Vellinga)

Oproepje!
Wij willen graag de betekenis van de Iester vlag weten.
Op de vlag staat een witte kronkel voorstellende de rivier
“de Ee”. De betekenis van de eenhoorn is ons niet bekend.
Als iemand de betekenis van dit dier weet zou u dan een reactie
willen sturen naar: redactie@dorp-ee.nl.

Bij voorbaat hartelijk dank.



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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Alde ambachten
Hoe de laatste winkel op voedingsgebied uit Ee verdween. Dorpsslager Berend Schreiber

Geïnspireerd door zijn vader Sievert Schreiber ging ook Berend Schreiber in de sporen van zijn
vader de slagerswereld in. De werkomstandigheden waren echter wel anders dan toen zijn
vader begon. In de dertiger jaren van zijn vader was er voor elk beroep een winkel. Het was de
tijd dat je vlees kocht bij de slager, brood bij de bakker en melk bij de zuivelhandel. Je had een
slagerswinkel en daar bediende je de klanten. Het was de tijd dat woensdag de gehaktdag was.
De slager presenteerde zijn producten zo aantrekkelijk mogelijk in de vitrine. Het was zijn
visitekaartje.
De slager was achter bezig in de slachtruimte, daar bewerkte hij het vlees. Als er een klant
binnenkwam dan klingelde er een bel als de deur open ging. De producten kwamen als levende
have binnen. Dat kon een koe een stier of een varken zijn.

Thuisslacht.  De slager van toen slachtte alles aan huis.  De vrouw van de slager bediende de
klanten. Wanneer het druk was in de winkel hielp de slager mee. In de weekenden was het
druk. Als man en vrouw bediende je de klanten. Een veelgehoord gezegde was vaak: “Wie is aan
de beurt”. Ook hoorde je vaak: “Anders nog iets?”. Het bestelde werd op een kladje
uitgerekend en de klant betaalde. Het betalen was niet altijd regel. Als de klant wat krap bij kas
zat zei de klant vaak: “Schreiber ik betaal volgende week, kunt u het even opschrijven”. De
slager pakte dan zijn winkelboek en noteerde het verschuldigde bedrag in het boek. De maand
november was voor de slager altijd een drukke maand. November is de slachtmaand. Dat hield
in dat de slager bij de boerderijen langs ging om bij de boerderij te slachten. Dat waren altijd
varkens. Het varken werd gedood en kwam op een soort bank te liggen en de slager deed zijn
werk. Als het beest helemaal ontleed was werd het aan de ladder gebonden. Je zag dan
regelmatig een varken aan de ladder hangen tegen de achterkant van de boerderij.

Veranderingen. En dan komt de tijd dat alles anders wordt. De winkelbel werd een elektrische
bel. Had de slager eerst een toonbank met daaronder een geldla. Nu kwam er een kasregister.
De weegschaal met gewichten verdween en er kwam een snelweger. Was het loon van een
arbeider (tegenwoordig medewerker) in de fabriek 85,=  gulden schoon in de week in de
zestiger jaren. Na de jaren zeventig veranderde er veel. Al gauw klom het loon omhoog. Het
minimumloon kwam. De klanten werden mobieler. De stad kwam dichterbij. De
kruidenierswinkel van vroeger is een supermarkt geworden. Daar was alles te koop. Brood,
melk, groente en ook vlees en vleeswaren. Dat houdt de slager nog wel even vol. Waren er
vroeger in het dorp 3 of 4 slagers, 2 kruidenierswinkels, 3 groenteboeren. Dat alles is verleden
tijd. Toen in Ee de laatste kruidenierswinkel verdween hadden we alleen nog slager Schreiber.
De middenstand op voedingsgebied is in de dorpen verdwenen. Echter ook in de steden
verdwenen de winkeltjes. En nu is ook in Ee de slager verdwenen. Berend Schreiber is ermee
gestopt. De laatste winkel op voedingsgebied in Ee is verdwenen. Een goede ontwikkeling? Dat
is te betwijfelen. De tijd zal het leren.



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
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van de Lauwersfanfare

Met de zomervakantie voor de deur willen wij u nog wat informatie vanuit “Lauwers
Fanfare” geven. Het is voor ons een druk, maar succesvol muzikaal seizoen geweest.

Zaterdag 10 mei was de fanfare te beluisteren in de Eben Haëzerkerk in Ee, tijdens
“Iepen Doarp”. De weersomstandigheden waren niet van dien aard, dat wij een
buitenoptreden konden verzorgen, maar toch ging een flink aantal bezoekers op de
klanken af en luisterde naar de muziek in de kerk.

De laatste activiteit van het
seizoen vond plaats in Diever,
op zaterdag 21 juni jl.

Regisseur Bert Haanstra maak-
te in 1958 in Diever een deel
van de film ‘Fanfare’. In het
verhaal van twee
rivaliserende muziekkorpsen
komen ze aan het eind van de
film terecht op een muziek-
concours. Dit concours is
opgenomen op een weiland in
Diever. Reden om opnieuw
een concours te organiseren

en dan nog bijna op de plek waar het destijds ook was. Negen korpsen deden mee aan
de wedstrijd. Het decor was ook dit keer het oude centrum van Diever. En ook nu zaten
de bezoekers op simpele banken en traden de korpsen op in een oude muziekkoepel.

Nadat alle optredens waren afgerond, maakte de jury de prijzen bekend. De eerste
prijs werd behaald door….Lauwersfanfare! Een prachtige afsluiting van het seizoen.

Wij hopen u in nieuwe seizoen weer te mogen begroeten bij een van onze optredens.
In november hopen wij weer mee te doen aan het bondsconcours in Drachten. Dit jaar
geen kerstconcert zoals u van ons gewend bent, maar een nieuwjaarsconcert op 4 ja-
nuari 2015.

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Natuurlijk is het ook mogelijk vrijblijvend
eens langs te komen op de repetitie (vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur in het lokaal
te Engwierum).

Een fijne zomer toegewenst en graag tot ziens!



28

In het dorpshuis hebben de afgelopen maanden verschillende activiteiten
plaatsgevonden. Hierbij een korte terugblik op een aantal hoogtepunten.

Kennisquiz 1 maart
Op zaterdag 1 maart organiseerde de activiteitencommissie van ons dorpshuis een
kennisquiz. Zo’n 36 deelnemers durfden de strijd aan te gaan. Zij werden verdeeld in 7
teams. Na 8 verschillende vragenrondes met allemaal verschillende categorieën, was
het het team de Hege Tafel die de 1e prijs in de wacht sleepten. Zij gingen met een rijk
gevulde prijzenpot naar huis. Het was een avond vol gezelligheid. Volgend jaar wordt
er wederom een kennisquiz georganiseerd. Komt allen en test uw kennis!

Playbackshow
Zaterdag 29 maart werd de jaarlijkse playbackshow gehouden. Er hadden zich 7 acts
aangemeld in de categorie basisschoolleeftijd, en 2 acts in de oudere categorie.  Vele
bekende artiesten traden deze avond op in Ee; Katy Perry, Nielson, Monique Smit,
Bastille, Pitbull en Kesha. Ze gaven allemaal een fantastisch optreden weg en het
publiek ging geheel uit z’n dak. Winnaars deze avond in de categorie basisschoolleeftijd
waren; Bastille, Kinderen voor kinderen en Pitbull en Kesha. Broer Remco en zus Marije
vertolkten het nummer Timber van Pitbull en Kesha op een perfecte manier en
sleepten hiermee de 1e prijs in de wacht.
Bij de oudere categorie wisten de meiden van K3 het, met het nummer De 3 biggetjes,
nipt te winnen van een medley van verschillende bekende artiesten, waaronder Koos
Alberts, Corry Konings, Bonnie st.Claire en Vader Abraham. Zij werden vertolkt door de
herenploeg van de volleybalvereniging. Hun enthousiaste optreden leverde naast vele
glimlachen een fantastisch applaus op.
Volgend jaar hopen we op iets meer deelname, met name in de oudere categorie.

Maar het was zeker een gezellige avond,
waarin veel talenten het podium betraden.

Dorpsontbijt; 10 mei
Het Open dorp Ee op 10 mei j.l. werd ge-
opend door een dorpsontbijt voor alle inwo-
ners van Ee. Zo’n 250 dorpsbewoners
kwamen op dit grootse ontbijt af.  Een hele
organisatie voor het dorpshuisbestuur en
de vrijwilligers die hierbij geholpen hebben.

Doarpshûs de Jister
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Aan eten in ieder geval geen gebrek; voor
ieder was er iets wils te verkrijgen; van
croissants tot donuts en luxe broodjes,
van harde bolletjes tot broodjes met ge-
bakken ei en spek.
Daarnaast was het een hele klus om de
zaal en het buffet praktisch in te delen,
om zo de grote groep mensen zo spoedig
mogelijk te voorzien van eten en drinken.
Gelukkig waren er hierbij ook vele vrijwilli-
gers die ons hebben geholpen, daarvoor nogmaals hartelijk dank!
Als dorpshuisbestuur kijken we terug op een zeer geslaagd dorpsontbijt.

Vrijwilligersavond 17 mei
Als het afsluiting van het seizoen 2013-2014 werd er, zoals we de laatste jaren gewend
zijn, de vrijwilligersavond georganiseerd. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor het
dorpshuis, van schoonmaaksters tot barvrijwilligers, en van podiumploeg tot oud-pa-
pier medewerkers, worden deze avond bedankt voor hun bijdrage gedurende het afge-
lopen jaar. Deze avond werd er, zoals gebruikelijk, een vrijwilliger van het jaar gekozen.
De vorige 3 ‘Vrijwilligers van het jaar’ kiezen deze persoon uit. Dit jaar werd er echter
niet 1 vrijwilliger gekozen, maar een vrijwilligers duo wat al jaren het terrein rondom
het dorpshuis onderhoudt; Evert en Dries Douma. Zij ontvingen een bos bloemen en
een Pen, en worden daarnaast met een naamplaatje vereeuwigd op het Vrijwilliger-
van-het-jaar-bord, welke naast de bar in het dorpshuis hangt.

Naast veel gezelligheid en een hapje en een
drankje werd er deze avond een
spelletjescircuit afgewerkt. Op verschillende
onderdelen werd door de teams gestreden om
de meeste punten te behalen. Zo werd er een
wedstrijdje klomplopen gedaan, gesjoeld, een
spelletje  Cataplum, quizvragen en een ronde
‘Raad de stripfiguren’ gespeeld. Aan het eind
van de avond ontving het team met de meeste
punten een prijs en natuurlijk de eer.
Als afsluiting van de avond had Chefkok
Cornelis heerlijke broodjes hamburger en war-

me beenham klaarstaan. Het was een geslaagde avond. Alle vrijwilligers ook via deze
weg nogmaals enorm bedankt voor jullie inzet!

Bestuur dorpshuis de Jister



Mear ynformaasje?
Neem contact op met Jettina Valk van de
cursusorganisatie, tel. 058 234 30 79 of j.valk@afuk.nl.
Het volledige cursusaanbod vindt u ook op onze
website www.afuk.nl.

kursussen
Frysk

Kursus Frysk
praten of skriuwen?

Cursus Fries
verstaan of lezen?

Win in boekebon!
Vul bij uw aanmelding
in het blokje opmerking
‘aksje2014’ in en maak
kans op een boekenbon
t.w.v. € 25,-. Na aanvang
van de cursussen sturen
wij iedere 25e cursist
met deze vermelding
deze leuke attentie.

De actie loopt tot 15
september 2014.

De Afûk organiseert verschillende cursussen
Fries voor beginners en gevorderden, voor
Fries- en niet Friestaligen. U kunt een cursus
volgen in é é n van de grote plaatsen bij u in
de buurt maar wij kunnen ook een cursus in
uw eigen dorp organiseren.
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Flaakspaad,…
…Flaaksdoarp, vlasmuseum?

Ons dorp presenteert zich als vlasdorp.
De laatste open dag was er een mooi
voorbeeld van. Het Flaakspaad werd op
feestelijke wijze geopend. In het mid-
den van het dorpsbos is zelfs een stukje
grond ingezaaid met vlas.
Wie geregeld dit pad bewandeld kan de
ontwikkeling en de groei op de voet vol-
gen.
Vlas is een eenjarig sterk gewas welke
met witte of blauwe bloemen bloeit. Elk bloempje bloeit maar  één dag en vormt het
begin van de zaaddozen, waaruit het lijnzaad wordt gewonnen. Het is een snelle groei-
er zodat onkruidbestrijding bijna niet nodig is.

Er zijn twee soorten: Het vezelvlas en het olievlas. Olievlas is sterker vertakt en heeft
kortere stelen. Omdat het om de vezels gaat wordt vlas meestal met de wortels erbij
geoogst. De vezels zijn zo het langst. Na het verwijderen van het zaad wordt het vlas te
drogen gelegd. Vlas rammelt wanneer het rijp is.
Om van vlas vezels te maken onderging het enkele bewerkingen. Dit gebeurde vooral
in de wintermaanden.

In ons vlasmuseum”Het Braakhok” wordt de verwerking van vlas uitgelegd .
Het museum is geopend op afspraak.

Vlas is een veelzijdig plantje. Talloze producten worden van dit plantje gemaakt.
Van de vezels werd het linnen gemaakt. Vroeger was het spinnen en weven, borduren
en klossen vaak huisnijverheid. Na de industriële revolutie gebeurde de verwerking
meestal machinaal. Het lijnzaadolie is een gezonde olie en bevat veel
omega-3-vertzuren. Het is een geschikte grondstof voor veel producten zoals vernis,
linoleum en zeep. Ook in de broodbereiding kan de olie gebruikt worden.
De schilders gebruikten vroeger de olie om de verf te laten glanzen en om de verf goed
te laten drogen. Er zijn zelfs mensen die hun kaatswant er keihard mee maken om zo
de slagkracht te vergroten.

Zo zie je maar dat vlas voor vele doeleinden geschikt is.



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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Oer’t net
CMV-JEUGD OER'T NET KAMPIOEN
Het afgelopen volleybalseizoen werden er maandelijks op
zaterdagochtend in de regio Dokkum toernooien gehou-
den voor de CMV-jeugd in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. In
verschillende niveaus werd er gestreden om de beker mee
naar huis te slepen.
Het jongste team van Oer't Net met 6 meisjes deed mee
om het kampioenschap. Tot op het laatste toernooi was
het erg spannend. Toch wist Oer't Net 7 punten uit te lo-
pen op de nummer twee en het seizoen af te sluiten met
een prachtige beker.

Steeds meer ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap willen graag
thuis blijven wonen. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
heeft tot gevolg gehad dat een groter beroep wordt gedaan op mensen in de omgeving
van de zorgvrager.
In het nieuwe regeerakkoord staan veel maatregelen die directe invloed hebben op de
informele- en mantelzorg. Men moet eerder, vaker en langduriger een beroep doen op
de naaste omgeving voor zorg en ondersteuning, omdat zorg met een medisch karak-
ter boven zorg met een niet-medisch karakter wordt gesteld.
Uit bovenstaande blijkt het belang van goede mantelzorgondersteuning. Het Steun-
punt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden biedt deze ondersteuning aan mantelzorgers uit
Dongeradeel. Graag zou het Steunpunt eens langs komen om hierover met u in ge-
sprek te gaan en om te vernemen wat er in uw dorps/wijk op het gebied van mantel-
zorg leeft en wat het Steunpunt daarin eventueel kan betekenen.
Uw uitnodiging zien wij met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,
Hanny van der Meer en Francien Bekius,
Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Wâlden, locatie Dokkum
Oranjewal 28, 9101 JV Dokkum
Tel. 0519-292223. Mail: f.bekius@het-bolwerk.eu

Wie helpt Steunpunt mantelzorg?
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Team Wmo en Welzijn
Marijke Paulusma en Reina Hes zijn de nieuwe meitinker en
mienskipswurker van ons dorp.

Ondersteuning door ‘meitinkers’en ‘mienskipswurkers’.
Meitinker is Frysk voor ‘meedenker’. De meitinker is een
medewerker van het team Wmo en team Welzijn die inwoners
helpen bij het verkennen van de mogelijkheden voor goede
zorg. De meitinker zal een vaste contactpersoon voor uw dorp

worden. Zij helpt inwoners op weg met het oplossen van hun probleem. De meitinker kijkt
daarbij eerst naar eigen mogelijkheden en de eigen omgeving.
De mienskipswurker is Frysk voor gemeenschapswerker (medewerker van
welzijnsorganisatie “het Bolwerk”). Zij stimuleert en ondersteunt inwoners en organisaties
op sociaal gebied, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een BurenHulpDienst. Ook de
mienskipswurker zal een vaste contactpersoon zijn.

Afgelopen jaren vroeg u het Wmo-loket bijvoorbeeld of u een rolstoel of huishoudelijke
hulp kon krijgen. Na een aantal vragen was het duidelijk of u wel of geen recht had op
datgene waar u om vroeg. Het kwam hierbij niet altijd aan de orde of u familie om u heen
had, wat uw buurt voor u zou kunnen betekenen en wat u zelf zou kunnen doen of betalen.
Datgene waar u om vraagt is en blijft altijd ons uitgangspunt. U kunt dus gewoon uw vraag
bij ons blijven stellen. Wat wel anders is, is dat we aan u vragen meer verantwoordelijkheid
te nemen voor uw eigen situatie. We gaan met u in gesprek om te kijken naar uw eigen
kracht, inzet, eigen netwerk en financiële mogelijkheden.
Er zijn meer partijen die we daarbij betrekken, omdat zij vaak ook iets voor u kunnen bete-
kenen. Dit zijn bijvoorbeeld mantelzorgers, vrijwilligers, professionele partners zoals het
Algemeen Maatschappelijk Werk en stichting MEE. Samen met al deze organisaties kijken
en denken we met u mee. En blijkt na het gesprek dat u hulp nodig heeft van de
gemeente? Dan bekijken we samen met u wat voor u de beste oplossing is.

Voor geen mens is een situatie gelijk. Dit betekent dat er voor elke klant een andere
oplossing komt, welke is afgestemd op de eigen situatie.

Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.wmodandon.nl of kom in contact met:
meitinker Marijke Paulusma via    mienskipswurker Reina Hes via
Gemeente Dongeradeel    Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’
Telefoon: 14 0519    Tel.nr: 0519-292223/06-49238814
ma wo en vrijdag bereikbaar: 8.30-12.00 uur Werkdagen: din., woe. en don.
of per e-mail wijwerkensamen@dandon.nl Mailadres: r.hes@het-bolwerk.eu
Post: Postbus 1, 9100 AA Dokkum   Post: Oranjewal 28, 9101 JV Dokkum
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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

Op www.hartslag.nl kunnen particulieren, die de AED kunnen bedienen, zich
aanmelden.

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




