
It Iester Nijs
Januari 2015, 21e jaargang, no. 79

Mei ûnder oare:

● NK vlasrepelen 2014
● Nieuws van ‘t Skûlplak
● Jaarwisseling



2

Redactie
Ytzen Westra
Burt Sytsma
Afke Wolters

Anette Hansma
Wim Veninga

Drukwerk

Het volgende Iester Nijs verschijnt half april 2015.
Kopij kunt u vóór zaterdag 28 maart 2015 sturen naar redactie@dorp-ee.nl of
inleveren bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om geschreven artikelen in te korten en/of te
wijzigen. Vorm- en zetfouten voorbehouden.

redactie@dorp-ee.nl is ook het e-mailadres voor al uw ideeën, suggesties, op- en of
aanmerkingen.

Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: info@dorp-ee.nl
of telefonisch: voorzitter H. Kroodsma  0519-518289 / 06-50547886.

Er komt erg veel kopij binnen, geweldig! Maar daardoor is het soms wel lastig alles te
plaatsen. Daarom het verzoek om de te plaatsen artikelen te beperken tot 1 pagina
(A5 formaat).

De foto op de voorkant is gemaakt door: Grietje Kroodsma
Deze is gemaakt tijdens de vuurwerkshow van afgelopen jaarwisseling.

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,

Voor u ligt het eerste nummer van het Iester Nijs van 2015 waarin de activiteiten van
de afgelopen weken nog eens beschreven worden. De vele vrijwilligers die ons dorp rijk
is hebben zich weer groots ingezet om alles te laten slagen. Hiervoor onze dank. De
verscheidenheid in het vrijwilligerswerk is groot maar het gezamenlijke belang staat
voorop bij jong en oud. Als dorpsbelang zijn wij ons bewust, dat wij u regelmatig
aanspreken met een verzoek om samen iets te organiseren.
De afgelopen weken zijn daar prima voorbeelden van, zoals o.a. de intocht van
Sinterklaas, de ouderenmiddag, of het traditionele carbidschieten, waarbij met name
onze jeugd genoemd moet worden. Hulde! Altijd weer zijn er dorpsgenoten bereid om
tijd en energie in ons brûzend Ee te steken.

Na een spontane en geslaagde financiële inzamelactie konden we 2015 beginnen met
een kwalitatief prima verzorgde vuurwerkshow. Ondanks dat de weersomstandig-
heden zeer uitnodigend waren, bleek de opkomst iets tegen te vallen. Maar ja voor
sommigen was het ook al een lange inspannende dag of zelfs nacht geweest......

Dat niet alles volgens het vooraf opgestelde draaiboek ging hebben wij als bestuur ook
ervaren met o.a. de “út/oan” verlichting van onze kerstboom en de nieuwjaars
advertentie van de ondernemers. Jammer, maar...... problemen zijn er om opgelost te
worden, zo ook deze dus.

In dit Iester Nijs lopen heden en verleden weer door elkaar, zoals u kunt merken aan de
verschillende artikelen. Ee, een dorp met een rijk verleden, maar ook met een
toekomst die wij kunnen beïnvloeden door er samen een rol in te  in spelen.
Aan ons allen ook de taak om ons dorp op een positieve manier onder de aandacht te
blijven brengen zodat ook andere mensen denken; in Ee is het prima wonen.

Daarvoor zijn in ons dorp inderdaad voldoende mogelijkheden..... alhoewel op de
huizenmarkt komt de gewenste beweging op gang die noodzakelijk is voor de
leefbaarheid in onze omgeving. Het nieuwe jaar ligt nu nog blanco voor ons, laten wij
ons er samen voor inspannen om 2015 te laten slagen.

Het bestuur gaat er, samen met u voor!

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

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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2015

� 10 januari:  crossloop georganiseerd door supp.vereniging vv Oostergo
    en nieuwjaarsreceptie om 17.00 uur in de kantine Oan ‘e Line

� 23 januari:  buurt koersbal - voorronde
� 30-31 januari:  uitvoering van toneelvereniging De Fodkoer
� 6 februari:  buurt koersbal - voorronde
� 13 februari:  buurt koersbal - finale
� 20 maart:  maaitiidsfair van 17.00-21.00 uur in dorpshuis De Jister
� 21 maart:  maaitiidsfair van 10.00-16.00 uur in dorpshuis De Jister
� 26 maart:  voorjaarsgemeente avond om 19.45 uur in ‘t Anker
� 27 maart:  ledenvergadering Dorpsbelang om 20.00 in dorpshuis De Jister
� 30 maart t/m 1 april: passievesper om 19.30 uur in de Tsjerke op ‘e Terp
� 2 april:   witte donderdag, avondmaalsviering om 19.30 uur in

    de Tsjerke op ‘e Terp
� 3 april:   goede vrijdag, dienst om 19.30 uur in de Tsjerke op ‘e Terp
� 4 april:   stille zaterdag, paaswake om 21.00 uur in de Tsjerke op ‘e Terp
� 5 april:  1ᵉ paasdag, dienst om 10.00 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:
31 januari
28 februari
28 maart
25 april

Bingo
om 20.00 uur in dorpshuis De Jister op:
10 januari 2015
7 februari
7 maart
4 april

Koersbal
om 14.00 uur in dorpshuis De Jister op:
20 januari 2015
3 en 17 februari
3, 17 en 31 maart
14 april

Sjoelen afd. Ee
om 14.00 uur in dorpshuis De Jister op:
13 januari
10 februari
10 maart
7 april



Bij het verschijnen van de
Dokkumer huis-aan-huis-
krant bleek dat onze
advertentie niet in de
krant stond.
Er was wat mis gegaan
bij het drukken van de
krant, er was een pagina
vergeten af te
drukken met daarop onze
advertentie.
NDC bood ons de moge-
lijkheid aan om de adver-
tentie te
plaatsen in de
Leeuwarder
Courant. Vandaar dat
daar de
advertentie in stond.
Omdat niet iedereen
hierdoor de advertentie
heeft gelezen, hierbij
nogmaals een verlate
nieuwjaarswens.
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Vrijdag 28 november 2014 was er een
middag georganiseerd voor de oudere
dorpsbewoners in dorpshuis de Jister.

Met ruim 55 deelnemers was er 100%
meer opgave dan vorig jaar.

Er wordt teruggekeken op een
gezellige middag.

Ouderenmiddag



Schilderwerken    Telefoon 06 - 132 804 33

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

Seldenrijk Steenhouwer
restaureren en stellen van natuursteen

Ben Seldenrijk
06-19662120

info@seldenrijksteenhouwer.nl
www.seldenrijksteenhouwer.nl
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Intocht Sint
Zaterdag 29 november 2014 -
Wie zoet is krijgt lekkers



Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG   EE

t.  0519-518261
f.  0519-518211

www.mechannoord.nl
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Dit voorjaar, op vrijdag 20 maart (17 – 21 uur) en zaterdag 21 maart (10 – 16 uur),
wordt er voor de eerste keer een ‘Maaitiidsfair’ gehouden in het dorpshuis. Alle
ondernemers en hobbyisten uit Ee zijn hiervoor in eerste instantie uitgenodigd. Er
hebben zich inmiddels 15 standhouders opgegeven, de meeste afkomstig uit Ee en
omstreken. Er is een veelzijdig aanbod aan standhouders; voor elk zal er wat wils zijn.
De voorbereiding van deze fair is nog in volle gang, maar we hopen van harte dat het
een groot succes wordt! De opbrengst van de maaitiidsfair komt volledig ten goede
aan ons gezamenlijke dorpshuis ‘de Jister’. Verdere informatie volgt t.z.t.

De maaitiidsfaircommissie

Jubilaris voor Anja Kampen

Voor vele dorpsbewoners een bekend gezicht. Anja
Kampen die dagelijks haar krantenroute fietst. In weer
en wind en alle jaargetijden brengt zij het Friesch
Dagblad, Dokkumer/Kollumer en de Leeuwarder
Courant in vele brievenbussen.

Inmiddels 12,5 jaar actief bezig met bezorgen. De
redactie van de Friese dagbladen (NDC) liet dit niet
ongemerkt voorbij gaan en feliciteerde haar in
december met dit heugelijke feit.

Ook It Iester Nijs wordt 4 maal per jaar door Anja
bezorgd, en we zijn haar als redactie daar ook zeer
erkentelijk voor.

Daarom in deze uitgave: Bedankt Anja!!!

Maaitiidsfair



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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DOM-nieuws
Deadline nadert voor aanvragen Kansenpot DOM

In de Kansenpot van het DOM-
project (Dorps Ontwikkelings
Maatschappij) zit nog steeds
27.000 euro. Dit geld is
beschikbaar gesteld door de
gemeente Dongeradeel en de
provincie Fryslân om ons dorp
op te knappen.

De DOM Ee heeft inwoners,
verenigingen en ondernemers
opgeroepen met ideeën te
komen om het dorp (nog)
aantrekkelijker te maken.
Tijdens de informatiebijeenkomst in september 2014 kwamen allerlei ideeën naar
voren zoals een nieuwe geluidsinstallatie, een oplaadpunt voor elektrische fietsen en
een reclamebord van het Flaakspaad bij ’t Stienfek.

Aanvraag indienen
De eerste aanvragen zijn inmiddels binnen. De DOM Ee raadt inwoners aan hun plan zo
snel mogelijk op te sturen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 maart 2015 worden
ingediend. De DOM neemt vervolgens een beslissing over welke aanvragen
gehonoreerd worden en welke niet.

Ie Flaaksdoarp
De Kansenpot is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op sociale of economische
versterking van het dorp. De DOM Ee bekijkt ook of er een link is met het thema: Ie
Flaaksdoarp. Het geld uit de Kansenpot dat overblijft wordt gebruikt voor de plannen
van de DOM voor It Flaaksplein. Hiervoor wordt het plantsoen (zie foto) aan de
Stienfeksterwei omgetoverd tot een informatieve ontmoetingsplek voor jong en oud.

Het DOM-project loopt nog tot 2016, maar voor de Kansenpot geldt: op = op.
Ideeën kunnen gemaild worden naar dom@dorp-ee.nl



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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Op zaterdag 27 december 2014 is voor de vijfde
maal het Nederlands Kampioenschap
Vlasrepelen gehouden te Ee, bij Dokkum.

De organisatie berustte zoals vanouds bij
Vlasbewerkingsmuseum IT BRAAKHOK te Ee in
samenwerking met familie Wilman in de
boerderij aan de Dodingawei.

Vanaf ’s morgens 10 uur waren er diverse demonstraties van oude beroepen,
vlasbraken en vlaszwingelen. Ondanks de intensieve reclame campagne bleef ’s
middags het aantal deelnemers beperkt tot twaalf, hetgeen de onderlinge competitie
niet belemmerde. Voorafgaand aan de wedstrijd werd een demonstratie vlasrepelen
gegeven door de regerend kampioen Klaas Oosterbaan. De algehele organisatie was in
handen van de bestuursleden van IT BRAAKHOK Jaap Broersma (* januari 1925), Sikke
Tuma en Evert Douma. De juryleden Jan de Vries uit Sint Jacobiparochie en Hein Sterk
uit Ferwerd waren streng doch rechtvaardig. De deelnemers kregen ongeveer 6
minuten de tijd om een voldoende dikke schoof te repelen en schoon te maken en
daarna nog enige minuten om de schoof gerepeld vlas met twee banden te binden.
Omdat het vlas van ongelijke lengte was en de vogels ruim tijd gekregen hebben om
ten tijde van het afrijpen in hokken op het land van de zaadknop te genieten, heeft de
jury een soepele beoordeling toegepast. Tussen de zes best gekwalificeerde
deelnemers zit maar weinig verschil in punten en daarom zal voor een volgende
wedstrijd, over twee jaar, een exclusieve partij van hoge uniforme kwaliteit vlas
handmatig moeten worden getrokken.
De publieke belangstelling was
dusdanig groot dat het soms dringen
was om de demonstraties en de wed-
strijd van dicht bij mee te maken. Als
derde eindigde de heer Jitze Kalma
met 44½ punten, als tweede de heer
Roel de Jong uit Sexbierum met 45
punten en als eerst de heer Klaas
Oosterbaan uit Sint Annaparochie met
46½ punten.

Met dank aan Gerrit Herrema
van www.afron.nl

NK vlasrepelen 2014



Open atelier op maandag en donderdag

van 13.30 tot 17.00 uur

Dowemattereed 3, 9131 ED Ee

facebook: Selden sá!

 tel:06 – 22022033/o519-518801

Hogedijken 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

Oane de Vries (geboren 1945 en getogen in Ee) is op zoek naar een foto fan zijn
geboortehuis. Voor de oudere inwoners vast nog wel voor de geest te halen, adres:
Achterwei 13. Dit was een rijtje van 5 huizen grenzend aan het Braakhok en daar het
bovenste huis van. In de volksmond ook wel het armenhuis genoemd. Zijn vader heette ook
Oane de Vries, bekend als Oane van boven.
Contact: Oane de Vries, Swagermanstraat 42 a, 9254 cv Hurdegaryp. Tel. 0511-472760

Oproep
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Wie zijn dit?

Mijn naam; Maarten Hoogstra, geboren 18-1-1941 te Stiens. Zoon van Evert Hoogstra,
geboren 2-6-1912 te Anjum, overleden 23-12-1995 te Amsterdam. Evert en enkele
broers en zuster hebben, met hun ouders Sjoerd Hoogstra, geboren 1879 en Hiltje
Kamminga geboren 1880, vele jaren (o.a. 1922) Achterwei 25, 1919 -CN 188 enz.
Gewoond.
Hiltje hertrouwde 1925 Ee met Marten Boersma geboren 16-5-1890 te Ee. Woonden
toen ook op Achterwei 25.

Ik zoek alle mogelijke informatie, foto's over/met de familie Hoogstra en Boersma.
mail naar: mhoogstra41@hotmail.com
Ik ben wel enige keren in Ee, o.a begraafplaats, rondwandeling, en omliggende
dorpen/plaatsen geweest.  Als lid van De Historische Vereniging Noord-Oost Friesland
kom ik ook in Dokkum.

Oproep

Een foto van
de winter 1979 in Ee.



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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Nieuws van ‘t Skûlplak
Op het moment van schrijven is de rust net weer teruggekeerd in het prachtige Ee. Na
een bruisende jaarwisseling met onder andere luchtalarm, carbidschieten, vuurwerkshow
en een prachtig feest in de Jister. Wat opviel was het aantal jeugdige bezoekers op de
nacht van 31 december – 1 januari. De vraag die hier echter meteen naar voren komt is:
‘waar is deze jeugd op zaterdagavond?’

Op 3 januari was de nieuwjaarsborrel van ‘t Skûlplak. Het was een uiterst gezellige avond
met zanger John Brouwer.  Deze zelfde John Brouwer was ook aanwezig op een van de
zeer geslaagde WK-avonden afgelopen zomer. Gedurende het toernooi werd het
jeugdhonk steeds meer oranje en kwamen er steeds meer bezoekers de oranjehemden
aanmoedigen.

Als jeugdhonk bestuur kunnen we terug kijken op een jaar vol ups en downs. Ondanks
een geslaagde zomer met een aantal WK wedstrijden op groot scherm, viel de opkomst
van de jeugd tijdens de reguliere avonden en activiteiten tegen. In november is er een
vergadering geweest van de vele jeugdhonken welke de gemeente Dongeradeel tegen-
woordig kent. Hier waren wethouder Pytsje de Graaf en Ina Witteveen van de gemeente
bij aanwezig om te horen over het reilen en zeilen van de lokale jeugdhonken. Conclusie
van de avond was dat het erg lastig is om de jeugd in het jeugdhonk te krijgen. De jeugd-
honken zijn in veel dorpen een vervanging van de kroeg of dorpshuis geworden. De ge-
meente zit daarmee in tweestrijd, het wil de saamhorigheid van het dorp stimuleren maar
een jeugdhonk is uiteindelijk bedoeld voor de jeugd.  ’t Skûlplak zit ook met deze kwestie
in de maag. Op dit moment zijn de bezoekers van het jeugdhonk niet de doelgroep van 12
tot en met 16 jarigen. Er zal ook dit jaar weer worden nagedacht over een aantal activi-
teiten voor de doelgroep, om zo toch te proberen deze in het jeugdhonk te krijgen. Eens
per maand zal op vrijdagavond iets worden bedacht voor de doelgroep. Er wordt op deze
avonden  alcohol geschonken.

Voor 2015 staan er weer een aantal leuke activiteiten op de planning. In februari/maart
zullen er highland games worden georganiseerd in samenwerking met de Jister. Het is de
bedoeling dat de jeugdhonken van Dongeradeel tegen elkaar gaan strijden. En er zal in
tegenstelling tot afgelopen jaar weer een spokentocht worden georganiseerd. Voor ver-
dere activiteiten zullen wij jullie op de hoogte houden via de sociale media en uiteraard
de dorps website.

Zoals reeds in eerdere verslagen van ’t Skûlplak werd vermeld, zijn we als bestuur nog
steeds op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Dit omdat Ingrid en ondergete-
kende de termijn er op hebben zitten. Dus mocht je interesse hebben of een geschikte
kandidaat kennen, schroom niet en meld je even bij een van de bestuursleden.

Rest mij nog een ieder een gezond
en voorspoedig 2015 te wensen.

Namens bestuur ’t Skûlplak,

Willem Sikkema

Bestuurssamenstelling:
Ingrid Hoogeboom – voorzitter
Willem Sikkema – penningmeester
Sven de Jong
Minne Meindersma
Tjitske Visser



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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Bedriuw útljochte
Bouwservice Taeke Hoeksma

We gaan op bezoek bij het bedrijf van Taeke Hoeksma. Wat bij binnenkomst gelijk
opvalt is het interieur. Wandbetimmeringen van hout, oude plavuizen op de vloer. Heel
veel oude elementen uit een tijd van vroeger zoals een woonkamer er toen uitzag. Dat
straalt het bedrijf van Taeke en Hillyjanna  ook uit. Het past bij de familie Hoeksma.

In de boerderij opgegroeid lag voor Taeke daar niet zijn bestemming. De tweeling die
ouder was dan Taeke nam de boerderij over. Taeke doorliep de L.T.S. en volgde nog
een opleiding van leerling gezel en uitvoerder. Zijn laatste werkgever was bouwbedrijf
De Graaf in Engwierum. Daar was hij meewerkend uitvoerder. Dit werk had zijn
voorkeur. Restaureren van oude panden en die weer terugbrengen in hun oude luister
van vroeger. Dat werk daar hield hij van.

Nu hebben Taeke en Hillyjanna  hun eigen bedrijf. Hillyjanna doet de boekhouding.
Hun bedrijf is heel omvattend. Kozijnen worden in de eigen werkplaats gemaakt.
Dakbedekkingen, plavuizen leggen, ramen plaatsen, tot aan sanitair toe, alles is in
eigen hand. Historische gebouwen weer in oude glorie herstellen is hun werk.

Bij erge drukte zijn er nog twee zonen die bij springen. Als dat nog te weinig is worden
ZZP’ers ingehuurd. Met een groot klantenbestand is dat regelmatig nodig.
Vakmanschap straalt het bedrijf uit. De familie Hoeksma mag trots zijn op hun bedrijf.

Als redactie
van ons
dorpsblad
wensen wij
Taeke en
Hillyjanna met
hun zonen
heel veel
succes in de
toekomst toe.



de grote ruimte is geschikt voor feestjes en partijen
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cmv Lauwersfanfare

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor de geweldige opbrengst van de
enveloppenactie in onze dorpen Ee en Engwierum. De opbrengst was bijna € 1500,=.
Dank zij uw steun kunnen we weer verder.

Daarna stond het
OMF concours te
Surhuisterveen op
ons programma.
Op zaterdag 22
november 2014
hebben we hieraan
deelgenomen.
Het was hard
werken... maar we
werden beloond.
Een eerste prijs
met recht op
promotie!

Eind december volgde. De kerstnachtdienst in Engwierum
werd begeleid door een groepje muzikanten, en traditiege-
trouw waren er 1ᵉ kerstochtend ook weer een aantal uit bed
gekomen om de kerst in beide dorpen aan te kondigen met
kerstliederen.

Het Nieuwjaarsconcert wat gepland stond voor 4 januari in
Ee, is i.v.m. de korte voorbereidingstijd helaas komen te ver-
vallen. Hiervoor in de plaats organiseren we in maart een
concert, wat gehouden zal worden in Ee.

Op zaterdag 14 februari nemen we deel aan het jaarlijkse Federatiefestival in Anjum.

Wij hopen u graag hier en/of daar te mogen ontmoeten.

Vriendelijke groeten, bestuur en leden Lauwersfanfare



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.

• Transport van losgestorte agrarische
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Toen & Nu

Súdskoalle / Lytse Loane



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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Alde ambachten
De tijd dat er een smederij in elk dorp was ligt al weer ver achter ons.
In ons dorp Ee waren vroeger zelfs 2 smederijen. De ene smederij was gevestigd op
Haven nr. 6. Deze smederij was van de Fam. Vellema. Het andere bedrijf behoorde aan de
fam. Scherjon en had hun bedrijf aan de Grutte Loane.
Tegenwoordig een woonhuis op nr. 11.
De smid van vroeger deed en maakte van alles. Niet alleen het beslaan van paarden met
hoefijzers. Hij maakte een hekwerk voor een boerderij, maar ook de deursluiting van een
arbeiderswoning. Hij deed eigenlijk alles wat met ijzer te maken had. Het maken van een
schop of een deurgrendel was geen probleem.

Smeden is het bewerken van ijzer dat in een smidsvuur, door verhitting tot ca. 900
graden, zacht gemaakt is. Op deze temperatuur kan het ijzer in bijna elke gewenste vorm
gebracht worden.
Het smidsvak heeft een zekere magie en romantiek. De halfduistere werkplaats verlicht
door het wakkerende vuur en het mystiek gloeiende ijzer en achter het aambeeld de
stoere, sterke smid die met krachtige slagen van de hamer het ijzer vorm geeft.

In de Haven ligt nog een grote molensteen. Deze steen werd wel door smid Vellema
gebruikt. Hij legde de as van  het wiel in het gat van de molensteen. Het wiel kon dan niet
wankelen. De hoepel werd heet gemaakt in het smidsvuur. Wanneer het heet genoeg was
werd het naar de molensteen gebracht. Daar om het wiel gelegd. Als het afgekoeld was
lag het vast om het rad. Het rad was klaar.

Een van de belangrijkste taken van de smid was het beslaan van paarden.
De smid maakte eerst, met smidsvuur, aambeeld en hamer het hoefijzer. Bij het beslaan
moest de boer of voerman het paard in bedwang houden.
Bij Scherjon ging het soms anders. Voor de smederij van Scherjon stond in die tijd een
dikke lindeboom. Wanneer een paard te wild was om te beslaan had de smid de volgende

oplossing. Hij bond een touw om de boom. Op het andere
eind werd een strop gemaakt. Het been van het paard ging er
doorheen. Het touw aangetrokken en het paard stond vast
op 3 benen. Zo kon het paard goed beslaan worden.

Het beslaan van een paard van een melkrijder was goedkoper
dan het beslaan van het paard van de boer. De smid kreeg
veel vaker het paard van een melkrijder. De paarden van de
boer waren altijd op het land bezig. Het paard van de
melkrijder liep veel op de weg. Die kwam vaker en kreeg dan
korting.

De creatieve, inventieve en veelzijdige dorpssmid is uit de
maatschappij verdwenen.
Wat de dorpssmid van vroeger was is tegenwoordig het
mechanisatiebedrijf Mechan Noord.
Hetgeen in ons dorp overgebleven is, is het afvoerkanaal van
Scherjon wat nog in de boerderij van Wilman ligt opgeslagen.
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Jaarwisseling

Mochten er nog boze geesten verblijven in Dongeradeel, dan zijn dit wel de dappersten
die er te bedenken zijn. Met een oorverdovend sirenegeloei werden de inwoners van
Ee en omstreken wakker geschud om kwart voor 5 in de vroege ochtend van 31
december.

Om 8.00 uur hoorde je de eerste serie van
de doffe dreunen van het carbidschieten.
Oudejaarsdag 2014 was begonnen.
De carbidploeg had zijn zaakjes weer pri-
ma voor elkaar. Een zestigtal melkbussen
stonden opgesteld en de 40 mannen wis-
ten ieder wat hun taak was. Toeschou-
wers konden op de safety place zelfs dicht
op het veld komen om het carbidschieten

van dichtbij mee te maken.
Om 12.00 uur werd de inwendige
mens verzorgd met een prima diner.
Belegde broodjes, snert, nasi of bami,
er was voor ieder wat wils om weer op
krachten te komen.
DJ Renze zette tot 21.00 uur het dui-
venlokaal op z’n kop met aanstekelijke
muziek.
Toen werd het even rustig in Ee.

Om 00.00 uur barstte het geweld weer los en zag en hoorde je overal mensen die bezig
waren met vuurwerk afsteken en elkaar alle goeds toe te wensen.
Op het stuk weiland van Wijtze Terpstra werd om half 1 een spectaculair vuurwerk af-
gestoken. Deze vuurwerkshow, mogelijk gemaakt door door een financiële bijdrage
van de inwoners van Ee en omstreken, viel bijzonder in de smaak.

Daarna gingen velen nog naar het dorpshuis De Jister om nog op het nieuwe jaar te
toosten en elkaar veel geluk toe te wensen voor 2015. In de grote zaal van het
dorpshuis kon tot in de vroege morgen gedanst worden op de muziek van een
discotheek. We kunnen met elkaar terug zien op een zeer geslaagde jaarwisseling.
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KV de Trochsetters krijgt de Heren en Dames Hoofdklasse op bezoek in 2015!
In 2014 beleefde de vereniging weer een mooi sportief seizoen. De hoogtijdagen
wederom in de bouwvak. De zes wedstrijden in de weken 30 t/m 32 kenden een goed
gevulde lijst. Het schitterende weer, de welbekende tent en DJ Renze waren natuurlijk
ook de ingrediënten tot een groot succes!
Het is jammer dat de ledenpartijen voor de bouwvak niet goed werden bezocht. We
gaan als vereniging evalueren en kijken of we met een nieuwe opzet meer deelnemers
kunnen realiseren. Voor de jeugd gelden andere regels. Zij zijn altijd van partij, super!
Het is fijn dat ze het kaatsen zo hoog in het vaandel hebben. De jeugd heeft de
toekomst.
De Heren en Dames Hoofdklasse. Het hoogste niveau! In 2015 kunt u ze bewonderen
in Ee. Als vereniging zijn we hier erg blij mee. Op zaterdag 11 juli komen ze richting ons
dorp. Meer informatie volgt.
Als vereniging willen we alle vrijwilligers, sponsoren, onze leden en alle andere
betrokkenen bedanken voor 2014. We rekenen ook op jullie in 2015!

Sportieve groet,

KV de Trochsetters

Woensdag 7 januari 2015 konden de dorpsbewoners de kerstbomen inleveren.

kv De Trochsetters

Inzameling kerstbomen
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U kunt door omstandigheden, ziekte, een handicap of
uw leeftijd (tijdelijk) niet meer alles zelf doen? En u kunt geen beroep doen op
huisgenoten, buren of familieleden? De BurenHulpDienst kan dan een uitkomst voor u
zijn!
In principe kan iedereen die praktische en eenvoudige hulp nodig heeft bij de
BurenHulpDienst aankloppen. Denk aan begeleiding naar arts of ziekenhuis, hulp bij
boodschappen, tuinonderhoud, administratie of het bieden van een luisterend oor. De
BurenHulpDienst helpt waar mogelijk of weet de weg naar een andere instantie die
kan helpen.
Op  deze wijze draagt de BurenHulpDienst bij aan een aangename , leefbare woon–
en leefomgeving.

U belt het St. Welzijn Het Bolwerk te Dokkum ( ). Dit meldpunt
noteert uw hulpvraag en geeft die door aan de contactpersonen in uw dorp. Deze
zoekt een vrijwilliger die de door u gevraagde hulp kan verlenen.

De hulp die geboden wordt is gratis. Alleen de kosten die de vrijwilliger moet maken
moeten worden vergoed (kosten van vervoer, materiaalkosten tijdens het klussen,
etc.)

De hulp, die de BurenHulpDienst verleend is van tijdelijke aard. Als de hulp van
langere duur blijkt te zijn, zullen wij kontakten leggen met hulpverleningsorganisaties
die hiervoor beter zijn ingericht.

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

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

Laatste nieuwsbericht 27-11-2014 op www.dokterswacht.nl :
Huisartsenpost Dokkum houdt deuren overdag en ’s avonds open
Dokterswacht Friesland stelt alles in het werk om de spoedeisende huisartsenzorg voor de
bewoners van Noordoost-Friesland na de faillissementsaanvraag van Zorggroep Pasana zo goed
mogelijk te kunnen blijven verzorgen. In overleg met de huisartsen in de regio is besloten dat de
huisartsenpost in Dokkum vanaf vrijdag 28 november tijdens de avonden en in de weekenden
overdag geopend blijft op de huidige locatie bij ziekenhuis de Sionsberg. Als gevolg van de
sluiting van de ADOA (Acute Diagnose en Opname Afdeling) van het ziekenhuis is de
Dokterswacht genoodzaakt om de huisartsenpost ’s nachts te sluiten van 23.00 - 08.00 uur.
Advies aan patiënten is om altijd eerst te bellen met de Dokterswacht: 0900 - 112 7 112.

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




