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Het volgende Iester Nijs verschijnt in febr 2021.
Kopij kunt u vóór 15 januari 2021 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

De foto op de voorkant is gemaakt door: Burt Sijtsma
We blijven graag jullie foto’s van ons mooie dorp ontvangen op e-mailadres:
redactie@dorp-ee.nl Voorwaarde minimaal 1 Mb groot.

Foarwurd
Op moment van schrijven hoor ik de tractoren met kiepers en vrachtwagens af en
aan rijden naar de desbetreffende bedrijven. Zo nu en dan een gewone auto
afgewisseld met een tochtige koe ergens in de verte. Voor ons doen vrij veel drukte
op een vrijdagavond in de normaal zo stille omgeving. Uiteraard heb je dan wel
verkeer van passanten die elkaar opzoeken of terugkomen van een koopavond in
Dokkum of Kollum. Maar dit jaar geen stoeten van trouwerijen, feestwagens die de
toeristische route naar de feesttent nemen of grote getale wielrenners die over het
fietspad suizen. Stilte. Iets wat de laatste maanden veel aan de orde was. Toen
halverwege maart de Corona ook ons in zijn greep had was het eerst vooral druk.
Drukte omdat de kinderen opeens hele dagen thuis waren, er thuis gewerkt moest
worden, genoeg boodschappen inslaan (vergeet vooral het toiletpapier niet), feestjes
afgezegd en zelfs de oude buurman aan skype begon. En toen was het stil.
Oorverdovend stil. Geen verkeer en vliegtuigstrepen in de lucht. Geen fietsende
schooljeugd of volle bussen. Was het u ook opgevallen hoe vaak normaal de auto
werd gepakt? Of dat het thuis werken helemaal zo slecht nog niet is? Of de keerzijde
in het leven: wil ik dit werk tot mijn pensioen blijven doen? Verbazingwekkend dat er
gebieden in India voor het eerst de Himalaya zagen omdat de fabrieken stil lagen. De
creatieve geesten die hun filmpjes op internet zetten. Hoe leuk uw eigen kinderen
zijn en creatief uw partner? Of, misschien nog wel mijn favoriet, hoe fijn het thuis
kan zijn? Nergens meer heen hoeven omdat je daar wordt verwacht (of dat denkt).
Dan denk je toch aan degene die alleen wonen en dit alles onvrijwillig doormaken en
waarschijnlijk al veel langer. Gelukkig waren er genoeg Geren en Goren onder ons en
gingen we massaal appeltaart bakken voor de eenzamen, kaartjes versturen en ons
uitleven in de inmiddels zelf gemaakte knutselhoek. Alles om deze genen een hart
onder de riem te steken. Hoe hartverwarmend waren de draaiorgels,
balkonconcerten, 2 minuten applaus, luiden van de klokken of Fryslân fan Boppe.
Ook Ee werd op de kaart gezet van bovenaf: Omrop Fryslân kwam overvliegen met
een drone en om ons zichtbaarder te maken werden lakens, vlaggen en vooral veel
stoepkrijt uit de kasten getrokken en buiten kunstig op de grond gebracht. Er was
geen stoepkrijt meer in de directe omgeving te koop (zelf ervaren). Maar gelukkig
was daar het World Wide Web en is onze pakketbezorger inmiddels een bekend
gezicht. Koffie kon hij niet vaak aannemen want hij had het vooral druk. Men werd
alsmaar creatiever en de koopschaamte werd weer minder. Er kwam meer reuring
maar wel op gepaste afstand. En owee als je moest proesten: proestschaamte werd
het nieuwe vliegschaamte. Handen wassen, thuis blijven als je verkoudheidsklachten
hebt en contact opnemen met de huisarts als je voldoet aan alle klachten. En haal
vooral géén gekke dingen uit want je wilt nu al helemaal niet naar een…

Opvang voor uw kind(eren) nodig?

Bergsmawei 6 te Jouswier
facebook.com/dekealtsjes
06-23008503

gastouderopvangdekealtsjes@outlook.com
Vraag naar de mogelijkheden of maak een
afspraak om vrijblijvend langs te komen.

Doety Postma-Prins

Vervolg Foarwurd
….ziekenhuis. Maar ook dit ging voorbij. Terrassen gingen weer open en ook de
veerboten kregen hun badgasten. Wel gehuld met mondkapje uiteraard. Op De Dam in
Amsterdam werd massaal geprotesteerd. Was dit het moment misschien dat we weer
mochten? Nee! Natuurlijk niet. Corona is er en zal er ook nog wel even blijven. Ook in
onze nabije omgeving hebben we dit ervaren. Hopelijk blijft het daarbij. Persoonlijk
vond ik die verplichte stilte wel even fijn. Misschien elk jaar doen? Maar dan wel in zo’n
prachtig voorjaar als afgelopen jaar. Met genoeg wc-papier in de kast (al volstaat een
ouderwets nat washandje ook prima).

Ik hoop oprecht dat we hier in Ee geen eenzaamheid kennen en als dat wel zo is, dat dit
kenbaar gemaakt wordt. Want samen (nog zo’n woord die dit laatste halfjaar heel vaak
is gebruikt) kunnen we dit oplossen. Net zoals we samen dorpsbewoners zijn en It
Iester Nijs samen met jullie willen vullen. Dus heb je nog een leuke anekdote, een ‘wist
je dat’ , lekker recept of goeie mop: mail het naar info@dorp-ee.nl. Want samen
komen we er wel.
Redactie van It Jister Nijs

Dierenartsenpraktijk Dokkum e.o.

Spoedgevallen
24 uur per dag
0519-292526

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
08.00 - 18.00 uur
Consult op afspraak

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

Nacht van de nacht
Mag het licht uit?
Groene energie: we kunnen er niet om heen. Het wordt in vele manieren en
soorten en maten aangeboden. Maar wat is nou het beste? Wat je ook kiest, alles
heeft zo zijn kanttekening. Denk maar aan de schade die wordt gemaakt bij het
verkrijgen van lithium of de bevingen niet eens zo ver van ons vandaan. Wat als dit
alles niet meer te krijgen is. Of wat als er geen vraag meer naar is? Vragen die niet
in 1 dag zijn op te lossen maar waar wel 1 nacht aandacht voor wordt gevraagd.
Daarom voor 1 nacht alle lampen uit vanaf 20.00uur. En maak er een gezellige
avond van met kaarslicht en een potje rummikub en kruip vroeg onder de wol. Of
ga er op uit en ontdek de sterrenhemel.
Ook worden er volop activiteiten georganiseerd in onze omgeving. Denk aan een
boottocht op een oud vissersschip in Lauwersoog, een wandeltocht met spannende
verhalen in Peassens, Moddergat en Wierum of ga sterrenkijken met de
sterrenwacht in Ulrum. Voor meer info, ga naar www.nachtvandenacht.nl
Nacht van de nacht 2020 was op 24 oktober.

Mechanisatiebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
t. 0519-518261
9131 EG EE f. 0519-518211
www.mechannoord.nl

Cor & Ron
Cor en Ron waren aan het fietsen in Friesland, het was eigenlijk echt een
rotdag, maar toen fietsten ze plots door een steegje waar ze kennissen tegen
het lijf liepen. De beide heren wisten dat hun kennissen waren verhuisd naar
Friesland, maar waarheen wisten ze niet. Zo ontstond er een gesprek waarbij
de beide mannen een rondleiding kregen aangeboden door het huis, in Waaxens
een plaatsje vlak boven Dokkum. Vanaf dat moment raakten Cor en Ron verliefd
op Friesland. Op dezelfde dag zijn ze direct gaan zoeken naar een huis en
hebben zich ook direct ingeschreven bij een makelaar. De zoektocht naar een
huis was nog een beste klus, maandelijks moest het stel naar Friesland
afreizen voor bezichtigingen. Na vele huizen te hebben bezichtigt kwamen Cor
en Ron aan in het mooie plaatsje Ee. De twee mannen zagen elkaar een keer
aan en wisten het gelijk, dit moet het gaan worden. Nog dezelfde dag waren
de papieren voor het huis ondertekend. ‘’We hebben het pand 23 geleden
gekocht zonder het van binnen gezien te hebben’’

Destijds waren er ook al plannen voor een B en B
In 2013 tijdens de vakantie van Cor en Ron werden ze gebeld met de vraag of
ze ook mee wilden doen aan het televisieprogramma Bed & Breakfast, dit zagen
ze in eerste instantie niet zitten en hebben het over laten gaan. In 2015
zijn ze drie maanden dicht geweest, en hebben de b&b grondig aangepakt.
Vrienden van Cor en Ron hebben eerder meegedaan met het televisie programma
en hebben aangeraden om het toch te doen. In januari 2019 zocht de televisie
zender opnieuw kandidaten, maar ook ditmaal werd de kans niet verzilverd
,,We vonden het maar oubollig gedoe’’, Totdat ze in oktober toen ze met z'n
tweeën zaten te genieten in de zon op Gran Canaria werden ze gebeld door
Martha Bouma. (de grote steun en toeverlaat in de tijden dat de heren niet
op de b&b kunnen passen). ,,Martha had al gewoon ja gezegd’’. Na een aantal
keer nee te hebben gezegd besloten de mannen om dit keer toch deel te nemen.
De deelname bleek een groot succes en daarom hebben de mannen nooit spijt
gehad van die keus.

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 geperst 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!

Cor & Ron (vervolg)
Ze gingen er namelijk met de hoofdprijs vandoor. Tijdens
het programma zaten Cor en Ron bij nog een ander koppel, zonder de namen van
elkaar te weten (dat was een van de regels..) was er bij de heren ergens
een bekend gezicht bij gebleven. Na het einde van de opnames raakten de
deelnemers met elkaar in gesprek en zo kwam Cor er achter dat hij in de
strijd was tegen zijn neef die hij al 45 jaar niet meer had gezien. ,,Dit
was wel heel bijzonder’’.
Nadat de uitzending was geweest waren de telefoons van Cor en Ron
roodgloeiend, veel leuke reacties van familie, vrienden en kennissen. Ook
werd de Bed & Breakfast in Nederland ook meer bekeken. Doordat de uitzending
in de tijd van de corona crisis was besloten veel Nederlanders om in eigen
land op vakantie te gaan, voor Cor & Ron was dit alleen maar positief. Het
ene na het andere telefoontje bleef maar gaan ,,Ook waren er mensen die naar
het programma hebben gekeken en graag hier bij ons wilden verblijven’’
vertellen ze.
Cor en Ron kijken terug op een mooie ervaring van het televisieprogramma Bed
& Breakfast. Het heeft hen veel nieuwe contacten en bekendheid gebracht, en
ze hopen in de toekomst nog een fijne periode te hebben in hun mooie Bed &
Breakfast.

Hogedijken 6 - 9101 WV Dokkum - (0519) 29 34 58 - info@loonstra.nl - www.loonstra.nl

Knutselpagina
-

Herfst-op-tafel

Benodigdheden: schoon glazen potje, droge bladeren, lijm, touw of lint,
waxinelichtje of de variant op batterij.
Aan de slag: plak de bladeren op het glas. Verdeel ze over het potje en laat ze een
beetje overlappen. Bind om de hals als decoratie wat touw of lint. Doe het lichtje
in het herfstpotje.
-

Pinda-ketting

Benodigdheden: bindtouw (1.5 meter), dikke naald (stopnaald bijvoorbeeld), doppinda’s (ongebrand)
Aan de slag: Vraag je heit of mem om hulp. Doe het touw door de naald. Heb je
geen stopnaald dan prik je met bijvoorbeeld een spijker een gat tussen de 2
pinda’s. Rijg de pinda naar het einde van het touw en knoop deze vast. Hou aan
het einde ongeveer 20 cm over zodat je de ketting straks kan ophangen. Rijg de
pinda’s aan de ketting tot je ongeveer 20cm touw over hebt. Knoop de laatste
pinda vast. Hang de ketting in de tuin.
-

Vogel high-tea

Benodigdheden: hard frituurvet, vogelvoer, grote kookpan, houten pollepel,
cakevormpjes, koekvormpjes, grote springvorm en/of oud koffiekopje, plastic
folie, bindtouw en tandenstoker (laatste 3 zijn alleen nodig bij gebruik van de
koekvormpjes)
Aan de slag: Vraag je heit of mem hulp. Doe het frituurvet in een pan en verwarm
het tot het vloeibaar is. Schep het vogelvoer bij het frituurvet. Verhouding is 1:1.
Bij de koekvormpjes leg je deze op het folie en vouw je het folie omhoog zodat het
vet er niet uit loopt. Giet het mengsel in de vormpjes, springvorm en/of kopje. Bij
de koekvormpjes steek je de tandenstoker door het mengsel. Blijft het stokje niet
staan dan wacht je nog even tot het vet wat meer gestold is. Als al de mengsels
goed hard zijn dan haal je de vormpjes eruit. Behalve die in het kopje, die mag zo
blijven. De koekvormpjes kun je aan de pinda-ketting hangen of ergens anders in
de tuin. Leg de vormpjes mooi bij elkaar in de tuin en dan kan het vogelfeestje

beginnen.

Miltvuurbosjes
Verspreidt over het hele platteland kun je ze nog tegenkomen: miltvuurbosjes,
pestbosjes en witte kuilen. Deze plekken herinneren ons aan een niet zo’n goede
oude tijd. Op deze plekken werd het vee besmet of bezweken aan een zeer
besmettelijke ziekte begraven. Daarna gemarkeerd met een sloot er om heen met
bomen om duidelijk te maken om daar niet te komen laat staan te graven. Deze
plekken stammen van voor 1855 toen het vee nog niet werd geënt op deze ziektes.
Maar is het nu nog besmettelijk als er bijvoorbeeld een bot wordt opgeraapt? Deze
kans is klein maar zeker niet uitsluitend, stellen specialisten op dit gebied. En
waarom zou je dit riskeren buiten het feit dat dit een stuk ongerepte natuur is
waar al een dikke eeuw geen mens aan te pas is gekomen?
Vroeger werden er enge verhalen over deze macabere plekken verteld om
nieuwsgierige kinderen op afstand te houden. Van wite wiiven op fietsen die ze
met de schemer zou meenemen om voor eeuwig bij hun te blijven tot dolle
honden die er lagen te slapen en de geur van kinderen kon ruiken. Hoezo,
pedagogisch verantwoord?
Ook in Ee heb je zo’n plek. Naar enige navraag schijnt dit een miltvuurbult te zijn
en nog altijd zichtbaar. Een macaber verhaal is nog niet ten ore gekomen, maar
uiteraard van harte welkom bij de redactie.

Gymnastiek
Gymnastiekvereniging ‘Wez Fluch’
Elke donderdagmiddag is er in ons dorpshuis ‘De Jister’ gymnastiek voor de
allerkleinsten t/m 10 jaar. Je hoeft hier niet lenig, snel of sterk voor te zijn. Als je
het maar leuk vind om lekker bezig te zijn in de gymzaal. Juf Janita en de hulpjuf
verzorgen 3 lessen die bij de leeftijd van de kinderen past. Kom gerust eens langs in
met de aanstaande gymnast in 1 van de gymlessen.
Op de avond is de beurt aan Body&Fit: een uurtje fanatiek bezig zijn met de
intensiteit die bij je past. De les wordt afgewisseld met conditie en spierkracht
oefeningen en veranderd geregeld om jezelf te blijven uitdagen. Kom eens langs
voor een gratis proefles!
Tijden:
15.45-16.30uur: 2.5 jaar t/m groep 1
16.30-17.15uur: groep 2 en groep 3
17.00-17.15uur: groep 4 en ouder
19.30-20.30uur: Body&Fit 16+
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Kampen (mobiel
nummer 0620321814)
Hopelijk tot snel in 1 van de lessen!

De Jister
Contactpersonen Dorpshuis “de Jister”
Dorpshuis@dorp-ee.nl
Tel: 0519-518525
Dagelijks bestuur:
Raymond Hoekstra:
Afke Wolters:
Germien Kroodsma:
Martha Bouma:
Wytze Terpstra:
Marco Kingma:

06-29142811 (Voorzitter)
06-10638080 (Secretariaat)
06-48809484 (Catering en Penningen)
06-29375258 (Agendabeheer en Vrijwilligers)
06-20213553 (Sleutelbeheer en Schoonmaak)
06-22625838 (bouwcommissie)

Algemeen bestuur:
Wieger Sikkema:
Ytzen Westra:

06-27308338
06-45931005

Activiteitencommissie
In ons dorpshuis worden veel activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie.
Mocht u zelf ideeën hebben om iets in het dorpshuis te organiseren neem dan contact op met Els Duurken. Suggesties kunt u mailen naar duurkenels@gmail.com of
bellen naar 0646030442

Zussen
De zussen Johanna & Sita Veenstra hebben in 2017 een reis gemaakt naar de
Filipijnen met de organisatie Compassion. Zij zetten zich in voor de
kinderen in de Filipijnen. Aan de hand van financiële steun zorgt Campassion
ervoor dat de kinderen daar naar school kunnen, hulp krijgen bij les in
hygiëne en de medische hulp krijgen die zij nodig hebben. Niet alleen de
kinderen helpen ze ermee, maar ook gemeenschappen die daar omheen leven.
De
tijd die Johanna en Sita daar hebben door gebracht was voor hen erg
indrukwekkend. ,,Het was verschrikkelijk om te zien hoe de kinderen daar
moeten leven’’. Nadat ze thuis kwamen van de reis hadden ze een paar maanden
nodig om alle opgedane indrukken een plekje te geven in hun dagelijks leven.
,,Het was allemaal zo onwerkelijk en vreemd dat we hier op een heel andere
manier leven’’.
De zussen konden het maar niet loslaten en besloten actie te ondernemen.
,,We wilden iets opzetten waar we de mensen mee kunnen helpen, alleen wisten
we nog niet wat’’. Ze waren beide veel bezig met een gezonde leefstijl, en
zodoende gingen ze nadenken over persoonlijke hygiëne. Wat smeren we
eigenlijk op ons lichaam en wat doet dat met ons?. ,,Ik zag nu ook pas
hoeveel plastic flessen ik in de douche had te staan’’, vertelt Johanna. En
zo kwam van het een het andere. Nadat ze met z’n tweeën een uitje zeep maken
hadden in Utrecht wisten ze het eigenlijk wel zeker, dit willen wij ook.
,,We waren zo enthousiast’’.
Het duurde een tijdje voordat ze de zeepjes in de verkoop konden. Johanna en
Sita wilden graag alleen biologisch producten ervoor gebruiken, en het moest
ook duurzaam zijn. Na dat ze een aantal producten hadden gemaakt moest dit
goed worden gekeurd. De werkplaats die bij Johanna aan huis is moest ook aan
een aantal eisen voldoen. Na dat dit allemaal goed was konden ze eindelijk
los.

Vervolg: Zussen
Het eerste jaar hebben ze de producten het meest via markten verkocht en via
facebook ,,Daar bereikten we toch onze doelgroep het meeste, en dat was voor
ons ook wel mond op mond reclame’’. Ook was het eerste jaar een grootte
investering en hebben ze veel tijd in de zeepjes gestoken. In de loop van de
tijd hebben ze een webshop opgericht en is de verkoop hierdoor gestegen
,,Mensen van veraf konden ons door de website ook vinden’’.
Nu drie jaar na dat ze zijn begonnen gaat het als een speer. De zussen
krijgen steeds grotere orders binnen, en zijn hun producten in een aantal
winkeltjes te vinden. Een deel van de opbrengst gaat naar Compassion. Ook
kregen ze van de organisatie Compassion te horen dat de vrouwen in de
Filipijnen hebben geleerd op zeepjes te maken ,,Deze verkopen ze daar ook’’.
De Filipijnse vrouwen maken ook zeephouders van kokosnoten voor Johanna en
Sita die hier voor hun verkocht worden. ,,Het is niet alleen dat wij wat
voor hen doen, maar ze doen ook wat terug en dat is heel mooi’’.

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

Mondkapje en Nieuwe buren
Mondkapje van een oude sok
In oktober werd het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd door de
ministers. Nu kun je voor de wegwerp variant kiezen of voor één in een hip jasje
van een duur merk. Ook met een grappige tekst zijn in de omloop of matchend bij
je outfit. De keuze is reuze en al een business op zich. Maar…je kunt er ook zelf een
maken. Het enige wat je nodig hebt is een (schone) oude sok en een schaar.
De werkwijze voor een niet-medisch mondkapje is als volgt:
Vouw de sok op de hak dubbel. Knip de sok bij de opening en de tenen gelijk af.
Vouw de sok weer open met de flauwe punt (de hak) naar beneden. Knip nu de
bovenkant (de wreef) van begin tot eind open. Houd de sok dubbel knip nu aan de
onderkant met een centimeter vanaf de uiteinde en bovenkant een rechte lijn. Doe
dit ook aan de andere kant. Vouw de sok nu open. En voila: een mondkapje.
Toch mislukt? Op YouTube staan verschillende filmpjes.
Oproep ‘Nieuwe Buren'
Ons dorp heeft midden september 2020 geen enkel huis meer te koop te staan.
Hoe anders met een paar jaar geleden toen er wel eens 25 tegelijk te koop
stonden. Ook breidt Ee zich alsmaar uit met nieuwe wereldburgers. En dan hebben
we de Corona baby’s nog op komst! Bijna niet bij te houden maar wel het proberen
waard. Daarom de vraag aan u: mocht u nieuwe buren hebben of is er een baby bij
de buren geboren, geef dit dan aan het Iester Nijs door.
Maar ook voor interessante weetjes, trotse Iesters of gewoon een aardig verhaaltje
is plek. It Iester Nijs is van en voor ons allemaal! Dit kan heel makkelijk via een
mailtje (info@dorp-ee.nl) of door 1 van de redactie of dorpsbelang te tippen.
De huidige redactie ziet er als volgt uit: Burt Sytsma, Demi Hoekstra en Els Duurken
Het huidige dorpsbelang bestaat uit: Jack Hoekstra, Marten Jan Borger, Dirkje
Nynke Tibma en Els Duurken.
Ken je geen van bovenstaande? Vraag het je buur dan eens

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

Recepten
Omalet.
Nee, geen omelet maar oma-let. Recept van oude oma, vandaar de naam. Gezien de
ingrediënten werd er toen nog niet naar de koolhydraten of calorieën gekeken maar na
deze lunch hoef je eerst ook geen eten meer. Lekker met een bak thee en mandarijn
tijdens de broodmaaltijd. Geschikt voor 2 personen.
Benodigdheden: 2 eieren, scheut melk, 3 beschuiten, theelepel kaneel, 3 theelepels
suiker, klontje bakboter, koekenpan/hapjespan met deksel.
Zo maak je het: kluts de eieren door elkaar. Giet er een scheut melk bij en meng dit er
door heen. Voeg de kaneel en suiker toe en roer dit door het mengsel. Verkruimel nu
de 3 beschuiten door het mengsel en roer dit goed door elkaar. Laat dit 3 minuten
staan zodat het beschuit het mengsel goed kan opnemen. Smelt de boter in de pan.
Voeg het mengsel toe en zet het fornuis op laag. Doe de deksel op de pan. De omalet is
klaar als hij niet meer plakt (ongeveer 5 minuten). Eventueel op 2 sneden brood
serveren.
Opa-let
Zelfde verhaal maar dan van opa. Dit is een hartige omelet en is lekker met wat
rauwkost.
Benodigdheden: 2 eieren, geraspte kaas, scheutje melk, klontje bakboter, peper en
zout naar smaak toe te voegen, koekenpan/hapjespan met deksel
Zo maak je het: kluts de eieren en melk door elkaar en voeg een handje kaas toe. Voeg
naar smaak peper en zout toe. Smelt de boter in de pan en voeg het mengsel toe. Zet
het fornuis op laag en wacht tot de omelet droog is. Hoe hoger de omelet, des te
smeuïger hij is. Eventueel serveren op brood.
Zelf wasmiddel maken
Benodigdheden: 100 gram ossengalzeep, 50 gram soda, eventueel 60 druppels
etherische oliën, grote kookpan, rasp, bak, litermaat, lege flessen met brede hals
(bijvoorbeeld lege wasmiddelfles)
Zo maak je het: rasp de zeep in een bak tot je een dobbelsteentje zeep over hebt.
Breng 1 liter water aan de kook. Doe het fornuis uit en voeg de zeep toe. Roer met een
garde tot alle zeep is opgelost. Voeg de soda toe en roer dit er goed door heen tot alles
in het water is opgelost. Voeg nu 5 liter aan de oplossing toe. Doe dit steeds per liter en
blijf roeren zodat het mengsel egaal is. Voeg aan het einde eventueel de etherische olie
toe. Laat het mengsel afkoelen en roer zo nu en dan zodat het wasmiddel mooi egaal
blijft. Laat het een nacht staan en roer het daarna nog eens goed om. Giet de
wasmiddel in de flessen. En nu maar wassen! Het dobbelsteentje zeep kun je gebruiken
bij hardnekkige vlekken
Tip: reinig de wasmachine 1x per maand met een liter natuurazijn op 95 graden. Goed
voor de machine en portemonnee.

Najaarsfeesten
Halloween, Sint Maarten en Sinterklaas.
3 feestdagen die totaal anders zijn maar toch veel op elkaar lijken. Het voor ons meer
bekende Sint Maarten heeft toch zo zijn overeenkomsten met het ‘Amerikaanse’
Halloween. Hoewel ‘All Hallows eve’, wat Allerheiligenavond betekent, een oud
Keltische traditie is, wordt met name in Amerika dit feest groots gevierd. Met de eerste
migranten, reisde deze traditie de grote oceaan ook over. Voor hen was dit van
oudsher een oudejaarsdag. De oogst van dat jaar was binnen en dus was er tijd voor
een feestje. Verkleed in enge kledij en maskers werden de geesten om de tuin geleid
en bracht men het licht mee voor de donkere tijd die begon. Er werd gesmeekt of
gezongen om wat eten en in ruil daarvoor werd er voor de gever gebeden om de
geesten van de verwante overleden zielen sneller door het vagevuur te leiden en
gunstig te stellen. Gaf men niks dan kon er een grote scheldpartij volgen. Voor wat,
hoort wat. De oorsprong van trick or treat.
Wij vieren dan geen Halloween, maar de naamdag van Sint Martinus. Deze heilige
scheurde zijn mantel in tweeën en gaf de andere helft aan een bedelaar. Met de
lampionnen wordt van oorsprong het heilige vuur rondgedragen als
vruchtbaarheidsritueel. Het heidense ritueel zou door de kerk zijn overgenomen om
het vertrouwen van de bevolking te winnen. Andere onderzoekers zeggen dat er niks
heidens aan het feest valt op te merken en dat het juist door de kerk is geïntroduceerd.
In sommige gebieden in Duitsland, Belgie maar ook in Venlo, wordt Sint Maarten
vergezeld met een Zwarte Piet. En daar via belanden we bij Sint Nicolaas. Het gebeurt
ook nu nog in dat Sint Maarten daar de cadeautjes langsbrengt ipv Sinterklaas. En in
sommige gevallen met een Zwarte Piet. Dat gebruik kennen wij hier niet. Gelukkig voor
onze generatie kinderen mogen ze op 11 november langs de deuren, om de zaterdag
daarna Sint Nicolaas op tv het land binnen te zien komen en dit rond 5 december te
vieren met cadeaus.
Leuk om te weten na een zoektocht op internet is dat Zwarte Piet vaak meeging om als
‘boeman' of duivel te fungeren. Angstig voor al het onbekende moest je de geesten
tenslotte wel te vriend houden. Ook werd Sint Nikolaas wel zwart geschminkt of had hij
een donker masker op. Wie weet waren er toen ook wel eens een tekort aan
vrijwilligers en losten ze het zo op? Hoe dan ook verwijst dit niet naar een knecht of
slaaf maar puur om (bij)gelovige redenen.
Kort samengevat is het over het algemeen alle 3 een feest. Was het van oudsher vooral
om de kwade geesten om de tuin te leiden en gunstig te stellen, nu is het vooral het
tevreden stellen van alle verschillende meningen. Eigenlijk zijn we geen stap verder
gekomen als je het zo bekijkt. Zolang de kinderen hun lekkers en presentje maar
krijgen, want daar gaat het tenslotte om. En uiteraard een gezellig avondje met een
bittertje voor de 21+.
Ps: Sint Maarten valt dit jaar op een woensdag. Houd www.dorp-ee.nl in de gaten !

Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn
Een bijzondere therapie bij spanningsklachten
Kijk voor meer informatie op de website:
www.praktijkopademkomen.nl of mail:
info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360
--------------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie
Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél politie.
Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
De dokterspost is gevestigd in het pand van de huisartsenpraktijk bij het ziekenhuis,
Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

AED
Aan de kantine van V.V. Oostergo te vinden op
Sportpark "De Streng" Stienfeksterwei 11, 9131 KK Ee
Op www.hartslag.nl kunnen particulieren, die de AED kunnen bedienen, zich
aanmelden.

Huisarts
Huisarts H.J. Glastra van Loon MFA Anjum
Praktijk tel nr. 0519 321286
Praktijk fax nr. 0519 518452
Receptenlijn 0519 518222
Spoed nr. 0519 518224
De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt tussen 8:00 en 9:30 uur bellen om een afspraak te maken: 0519 321286.
Voor spoedgevallen kunt u altijd bellen: 0519 518224
Tijdens zon- en feestdagen, en na praktijkuren kunt u terecht bij de Dokterswacht
Friesland, telefoon 0900 - 112 7 112.
Spreekuur Ee, dinsdag- en donderdagochtend
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Ee dan kan dat ook via onze
assistentes in Anjum. Het spreekuur in Ee vindt plaats op dinsdag- en
donderdagochtend aan de Stienfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

