
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorwoord. 
 
Beste dorpsgenoten. 
 
Wat gaat de tijd weer vlug; we zitten alweer in de schoolvakantie’s. Voor veel 
schooljeugd die het voortgezet onderwijs achter de rug hebben, is het een span-
nende tijd geweest of ze nu wel of niet geslaagd waren voor het examen. Allen die 
geslaagd zijn van harte gefeliciteerd! 
 

Voor diegenen die het niet gehaald 
hebben komt er hopelijk nog een 
herkansing. 
Deze Iester Nijs komt, in verband 
met de nieuwe lay-out, iets later uit 
dan aangekondigd in het vorige 
nummer. Deze vorm is beter toe-
pasbaar op onze nieuwe website 
en daar moeten we natuurlijk ook 
rekening mee houden. We zullen 
in dit voorwoord nog even aanha-
len waar het Dorpsbelang mee be-
zig is en wat er is gepasseerd. 

De woningbouw aan de Koarte Bún nadert zijn voltooiing. Er wordt aan twee koop-
huizen en twee huurhuizen gewerkt. 
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De huurhuizen hebben in de krant gestaan en u kon hier als gegadigde op in-
schrijven om voor deze huizen in aanmerking te komen. Jammer genoeg is in 
april de verloting van de twee vrijgekomen kavels niet doorgegaan in verband 
met het feit dat hiervoor geen belangstelling was. In het kader van de herstructu-
rering op de Skeperij zijn de huisjes per 1 juli jl. allemaal leeggekomen. Waar-
schijnlijk begint men na de bouwvak met de sloop. 
Een ander fenomeen waar wij mee bezig zijn is de burenhulpdienst. U heeft af-
gelopen week een folder / enquête ontvangen over de burenhulpdienst. Wij gaan 
er in dit blad niet verder op in dat het zich vanzelf wijst het formulier leest. Op de 
achterkant van het formulier staat de enquête. Als u denkt gebruik te willen ma-
ken van de burenhulpdienst of u wilt zich opgeven als vrijwilliger, lever dan alstu-
blieft de enquête in. Heeft u eventueel nog vragen over de burenhulpdienst dan 
kunt u altijd bellen naar de twee telefoonnummers die op de voorkant van het 
formulier staan vermeld. 
Een poosje geleden is er door EO Radio een programma opgenomen over Ee. 
Hierin zijn de volgende mensen aan het woord geweest: Luuk Montsma vanwege 
zijn vertrek, Jaap Broersma over het Vlasmuseum en over de Hervormde Kerk 
en Tjeerd Tanja over het dorp zelf. Dit is een radioprogramma van 15 minuten 
geworden en is op Hemelvaartsdag ‘s morgens tussen tien en half elf uitgezon-
den. 
Verder hoorden wij dat het pand van voorheen Montsma weer in gebruik wordt 
genomen door drie gegadigden. Wij wensen deze mensen heel veel succes en 
zijn blij met deze gang van zaken. 
Ook onze nieuwe website is in gebruik genomen. Deze is gemaakt door J-Media 
(Jelte Westra ) en het ziet er perfect uit. Jelte nog bedankt voor al je werk!! Tot 
slot willen wij als Dorpsbelang u allen een fijne vakantie toe wensen met hopelijk 
veel zon, veel rust en veel plezier. 
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee. 
 
Verkeerscommissie. 
Op maandag 19 mei jl. is de Ver-
keerscommissie, bestaande uit Ver-
keerscommissie CBS de Gearing, 
Directie de Gearing en Dorpsbelang 
Ee, bij de gemeente Dongeradeel ge-
weest voor overleg. 
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit 
in het dorp. Er is een breed draagvlak 
om ook voor jonge weggebruikers de 
situatie zo optimaal mogelijk te ma-
ken. Denk aan het verkeersveilig-
heidslabel dat onze school als eerste 
school binnen de gemeente Dongera-
deel binnenhaalde. 
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Volgend jaar staat de doorgaande weg door Ee op de nominatie bij de provincie 
om geasfalteerd te worden. Voor ons een mogelijkheid om het aan te passen 
met veilige verkeersmaatregelen, gezien al het drukke verkeer dat we al hebben 
in Ee, en met name ten aanzien van het drukke verkeer dat de NAM binnenkort 
met zich meebrengt. 
Dit is in overleg besproken met Jelle Reitsma, die als verkeersdeskundige bij de 
gemeente Dongeradeel werkt. Hij zal onze wensen meenemen naar de provin-
cie, zodat deze mogelijk in de plannen kunnen worden meegenomen. 
Eén met ander neemt natuurlijk veel tijd in beslag en zodra we als Verkeers-
commissie meer weten zal dit in een volgend Iester Nijs worden geplaatst. 
De Verkeerscommissie. 
 
De Sterkste Man van Noord-Fryslân. 
Dit jaar vindt de titelstrijd “de Sterkste Man van Noord-Fryslân” plaats in Ee. Op 
zaterdagmiddag 4 oktober 2008 strijden bekende sterke mannen om de 1e 
plaats. Onder de bekende deelnemers bevinden zich kampioen Wout Zijlstra en 
“onze” Arno Louwsma! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar nog veel meer bekende “krachtpatsers” zullen hun kunsten komen verto-
nen! De wedstrijd bestaat uit diverse spectaculaire onderdelen, waarbij kracht en 
sterke spieren zeker vereist zijn. 
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In een grote tent op het terrein zullen nog veel meer activiteiten te zien zijn. Dit 
evenement mag u absoluut niet missen, en noteer deze datum alvast in uw 
agenda! Verdere informatie wordt nog verstrekt. 
 
Bijzonder muzikaal concert in Ee. 
De vele karakteristieke terpdorpen die Friesland rijk is bevatten vaak een monu-
mentale kerk en dito orgel. Helaas worden in deze kerken doorgaans maar wei-
nig concerten georganiseerd. Gelukkig komt hierin verandering nu drie musici 
van Friese komaf jaarlijks één of meer van deze kerken voor het voetlicht zal 
halen. Het zijn cornettist Pieter Reitsma (Burdaard), marimbaspeler Hendrie 
Westra (De Westereen) en organiste Anja Heikamp-Kommerie (Damwâld). 

Met deze concerten willen zij vooral 
de plaatselijke bevolking kennis la-
ten maken met hun kerk en orgel. 
Bovendien wordt gezorgd voor een 
afwisselend programma waarvan 
ook de minder geoefende concert-
bezoeker ruimschoots kan genieten. 
Vorig jaar was de aftrap in Ooster-
nijkerk waar zo'n 150 bezoekers dit 
hebben kunnen doen. In antwoord 
op de vele enthousiaste reacties 
hebben Hendrie, Pieter en Anja  be-
sloten  de   samenwerking   voort  te 

zetten. Vandaar dit bijzondere concert. Er is speciaal voor Ee gekozen vanwege 
de prachtige kerk en het bijzondere orgel. Het programma is zeer afwisselend 
met veel verrassend  mooie muziek. De toegang is gratis. Wel is er een collecte 
voor bestrijding van de onkosten. Voor meer info over het concert en marimbas-
peler Hendrie Westra kunt u terecht op www.hendriewestra.nl. 
Zaterdag 20 september a.s. vindt dit bijzondere concert plaats in de Her-
vormde kerk van Ee (net boven Dokkum). De concertgevers hebben er zin 
in, u ook? 
 
Structuurvisie. 
In het jaar 2002 is er een Structuurvisie over het dorp Ee aangeboden aan het 
Dorpsbelang. Een commissie van 5 mensen heeft hier een visie weergegeven 
over hoe een en ander in de komende jaren behouden moet blijven voor het 
dorp, maar ook wat er veranderd of gerealiseerd kan worden. Al met al een 
stukje werk waar we trots op kunnen zijn. Elke Jaarvergadering word ons ge-
vraagd wat wij nu eigenlijk met die Structuurvisie doen. Om daar tijdens die 
vergadering een korte uitleg van te geven is niet altijd eenvoudig en daarom 
willen wij door middel van dit stuk jullie laten weten hoe wij met de Struc-
tuurvisie omgaan. 
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Elke Bestuursvergadering komt deze visie wel ter sprake, maar wij denken dat 
het tijd wordt om dit wat anders aan te pakken. Wij hebben de Structuurvisie nog 
eens goed onder de loep genomen en met elkaar deze geëvalueerd. Wij zijn tot 
de volgende conclusie gekomen. 
Verschillende dingen zoals Middenstand, Hondentoilet en Ouderenvoorziening 
zijn eigenlijk onderwerpen die je op dit moment of in de toekomst niet zomaar 
gerealiseerd krijgt. 
 
Middenstand. 
De Middenstand in Ee houden is iets dat je als dorp graag wilt, maar dat er soms 
winkels of iets dergelijks weggaan heb je niet altijd in de hand. Hopelijk zullen de 
middenstanders die er nu nog zijn in Ee blijven. 
 
Ouderenvoorziening. 
Wat de Ouderenvoorziening betreft hebben wij heel lang ingezet op een appar-
tementencomplex op de Skeperij met een multifunctionele ruimte erin. Hier zou-
den dan een dokterspost en een kruisvereniging hun werk doen. Dokter Lamers 
heeft dit nog flink gestimuleerd. Echter, we kregen hierop een volmondig “nee 
nooit niet” van de gemeente en de provincie. 
 
Hondentoilet. 
Ook iets wat heel moeilijk ligt bij de gemeente, daar de kosten om dit te plaatsen 
zeer hoog zijn. Tevens is uit onderzoek gebleken dat de overlast van honden-
poep door plaatsing van een hondentoilet niet minder is geworden. 
 
Verdere onderwerpen zoals Woningbouw en Herstructurering, Uitbreiding Vlas-
museum, Industrieterrein, Verkeer, Toerisme en Recreatie zijn onderwerpen 
waar wij momenteel mee bezig zijn. 
 
Woningbouw en Herstructurering. 
De woningbouw aan de Koarte Bún wordt momenteel gerealiseerd; weliswaar 
niet helemaal volgens de planning en onze wensen, maar als uitbreiding van ons 
dorp toch zeer gewenst. Helaas was er voor de twee overgebleven kavels geen 
belangstelling, maar wie weet wat de toekomst ons nog brengt. De herstruc-
turering van de Skeperij gaat binnenkort van start. In eerste instantie worden hier 
vier tot zes huurwoningen geplaatst en de overgebleven ruimte wordt naar be-
hoefte van de mensen (eigen kavel of huurhuis) in de loop der tijd ingevuld. Ho-
pelijk kunnen de toekomstige huurders in de loop van 2009 deze huurhuizen 
betrekken. 
 
Vlasmuseum. 
Als Dorpsbelang hebben wij de gemeente al meerdere keren gevraagd om een 
eventuele uitbreiding van het Vlasmuseum te realiseren. Tot nu toe is dit niet 
gelukt omdat er op de huidige locatie geen ruimte is voor uitbreiding. 
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In het kader van de Integrale gebiedsontwikkeling is er een suggestie gedaan om 
het museum te verplaatsen. Echter, dit zal volgens ons de eerste jaren nog geen 
optie zijn. 
Wel is het Vlasmuseum op dit moment bezig om een samenwerking tot stand te 
brengen met het Chicoreimusem in Damwoude, zodat over en weer uitwisseling 
van activiteiten en informatie tot stand kan komen. 
 
Industrieterrein. 
In samenwerking met de Ondernemerssociëteit zijn we nog steeds bezig om het 
Industrieterrein gestalte te geven. Diverse ondernemers zijn hierover in gesprek 
met gemeente en de laatste berichtgeving was dat hiervoor vijf gegadigden zijn. 
 
Verkeer. 
De verkeerssituatie in het dorp heeft op dit moment veel aandacht. Elders in dit 
blad kunt u hier meer over lezen. 
 
Toerisme en Recreatie. 
Sinds Eson Stad op Oostmahorn is gerealiseerd en “Bed en Brochje” in en om 
ons dorp een vogelvlucht heeft genomen, zien wij steeds meer mensen die ons 
dorpje bezoeken. Van deze toeristen hoor je steeds dat Ee een prachtig dorp is 
om te bekijken, maar voor een hapje of een drankje kun je hier niet terecht. Zoals 
het nu staat zal dit laatste binnen een jaar veranderd zijn. Verder zullen wij er 
over na moeten denken wat wij deze mensen nog meer kunnen bieden. 
 
Hopelijk heeft u zo een overzicht gekregen van wat wij aan de hand van de 
Structuurvisie proberen te realiseren of te verbeteren. 
 

“Ademverruimend” 
Beste dorpsgenoten – al vanaf 6 januari 1915 
heeft ons dorp Ee een zagkoor “de Lofstem” en 
het is juist dat koor waar wij nu uw aandacht voor 
vragen. In 2015 zouden wij 100 jaar kunnen be-
staan, maar of wij dat gaan halen is een vraag 
die wij bij u, dorpsgenoten, willen neerleggen. 
Wij zijn op een punt aangekomen dat ons koor 
dringend verlegen zit om versterking. Vele leden 
zijn, door allerlei omstandigheden, de afgelopen 
jaren afgevallen. 

Graag zouden wij dan ook zien dat u ons koor komt versterken. Leeftijdsloos wil-
len wij zijn en doorgaan met het zingen van mooie liederen, zoals bijvoorbeeld 
tijden de Kerstnachtdienst. U wilt toch ook niet dat wij in de toekomst gaan ver-
dwijnen? Helpt u ons mee? Geef u dan op – om met ons weer vol op adem te 
komen. Elk jaar, van 1 september tot 1 juli, zingen wij elke maandagavond, vanaf 
19.45 uur in “de Tille”. 
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Voor verder informatie kunt u bellen met onze voorzitter, J. Woudstra (0519 – 51 
82 39) of secretaris, I. de Jong (0519 – 51 80 25). U bent van harte welkom. 
Het bestuur. 
 
Wandelen door de tijd in Oostrum-Jouswier. 
Het jaar 2008 is uitgeroepen tot jaar van het Religieus Erfgoed en Inspirerend 
Fryslân. Op 9 augustus 2008 wordt er door Stichting Alde Fryske Tsjerken, in 
samenwerking met Staatsbosbeheer, een Cultuur-natuur kuiertocht georgani-
seerd. De bedoeling van deze tocht is dat er allerlei activiteiten plaatsvinden op 
het gebied van erfgoed, landschap en beleving. De Marslannen is een prachtige 
tocht (letterlijk) dwars door de velden van 8 km. lang. De nadruk ligt echter niet 
op de af te leggen afstand, die is door jong en oud goed te doen, maar op de 
gezelligheid onderweg. Tijdens deze tocht gaat u van de roerige huidige tijden 
naar de rust van de middeleeuwen. 
 
De Marslannen is het ge-
bied om het omstreeks 
1855 drooggevallen meer 
ten zuidoosten van het 
dorp Jouswier. Het plus-
minus 80 ha. grote gebied 
is sinds de in de 80er ja-
ren van de vorige eeuw 
voltooide ruilverkaveling 
in eigendom van Staats-
bosbeheer. In het voorjaar 
is het een broedplaats 
voor meeuwen, visdiefjes 
en steltlopers als de kluut. 

 
Omgeving Marslannen 

 
Door het naar boven komende zoute kwelwater is na verloop van tijd, vooral na 
de afsluiting van de Lauwerzee, een vegetatie ontstaan van zoutminnende plan-
ten. Het één van de weinige plekken in West-Europa waar brakwatersoorten als 
de zeeaster en kortharige zeekraal binnendijks groeien. Ook zijn er grote velden 
van het steeds zeldzamer wordende goudknopje (Cotula coronopifolia) te vinden. 
Andere typische plantensoorten van de zilte graslanden zoals zilte schijnspurrie, 
melkkruid, zeebies en moeraszoutgras kun je hier eveneens aantreffen. 
Ook voor kinderen zijn er onderweg interessante dingen te beleven en zal er 
voor alle deelnemers een hapje en een drankje zijn. 
De starttijd is tussen 10.30 tot 14.30 uur. Deze tijd komt na opgave op uw 
startbewijs te staan. Opgave kan via: www.marslannen.nl of telefoonnr. 06-
11493751. 
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Zomerconcert door Noortje van Middelkoop en Harm Hoeve in Dokkum. 

 
Op zaterdag 19 juli a.s. geeft panflui-
tiste Noortje van Middelkoop een fees-
telijk zomerconcert in de Grote Kerk te 
Dokkum (centrum). Ze wordt op orgel 
en piano begeleid door Harm Hoeve. 
De avond begint om 20.00 uur. 
Het toegankelijke programma is afwis-
selend en verrassend samengesteld 
met muziek uit verschillende stijlen. 
Naast bekende klassieke werken als 
het virtuoze “Badinerie” van Bach kunt 
u luisteren naar de ontroerende melo-
die uit “Schindlers List”. Ook spelen 
Noortje van Middelkoop en Harm 
Hoeve een aantal bewerkingen van 
geliefde geestelijke liederen. Natuurlijk 
ontbreekt de Roemeense panfluitmu-
ziek niet op dit programma. Ter afwis-
seling speelt Harm Hoeve een aantal 
orgelsolo’s. Noortje van Middelkoop 
en Harm Hoeve hebben beide een 
concertpraktijk in binnen- en buiten-
land. In 1993 begonnen ze met geza-
menlijke optredens. 

 
Diverse optredens als duo en ook als begeleiders van koren volgden. Verschei-
dene keren maakten ze samen een concerttournee door Canada. Meer informa-
tie over de musici is te vinden op www.noortje.info en www.harmhoeve.nl . 
 
Dit voorjaar heeft Noortje haar nieuwste cd “Colours of Classic” opgenomen met 
het West Saxony Symphony Orchestra uit Leipzig en organist Harm Hoeve. 
Hierop spelen zij bekende klassieke werken van o.a. Vivaldi, Bach, Mozart, Al-
binoni, Beethoven, Händel en Brahms. De cd is verkrijgbaar op het concert. 
 
De toegang voor dit zomerconcert is � 7,50 
voor volwassenen en � 4,00 voor kinderen 
t/m 12 jaar. Gezinskaarten (maximaal 2 vol-
wassenen) kosten � 20. Kaarten zijn vanaf 
19.00 uur verkrijgbaar aan de kerkzaal. 
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Jaap Broersma geridderd. 
Onze inwoner, de heer Jaap Broersma, is op vrijdag 25 april 2008 geridderd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau; dit tot grote verassing en verbazing van hem-
zelf. Jaap Broersma is vanaf 1986 penningmeester van het bestuur van het 
Vlasmuseum en verzorgt rondleidingen voor bezoekers (16 uur per week) en 
onderhoudt de begraafplaats van Ee (4 uur per week). Daarnaast verzorgt hij 
rondleidingen in de kerk en verricht allerlei hand- en spandiensten. Ook het 
Dorpsbelang wil de heer Broersma van harte feliciteren met deze bijzondere 
gebeurtenis. Een drietal foto’s van deze happening willen wij u niet onthouden. 
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Zweeds Raadsel – veel plezier met deze puzzel !!! 
 
 

blz. 10            14de jaargang no. 53



  

 
 
 
 

 
 

* * * Buurtenvolleybaltoernooi * * * 
 

Op vrijdag 29 augustus a.s. is het weer zover !!! 
Het buurtenvolleybaltoernooi vindt dan weer plaats. 

De Koarte Bún moet haar titel van vorige jaar verdedigen. 
Alle buurten krijgen nog nader bericht van de 

Volleybalvereniging ‘Oer ’t Net’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It Iester Nijs no. 54 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 11 oktober 
2008. Heeft u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw 
omgeving, de buurtvereniging, of andere wetenswaardighe-
den? Meldt het! Of misschien wilt u wel een advertentie 
plaatsen? Of een interview geven over uw bedrijf? Dat kan! 
 
Neem contact op! Tel.nr.: 0519 – 51 88 13 of per e-mail, te 
weten: mabel.kalksma@home.nl. Al deze zaken en meer (de 
kopij) . . . kunt u inleveren tot uiterlijk woensdag 1 oktober 
2008 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee. 
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IndoMeubel 
Teakmeubelen & Verlichting 
Altenastreek 68A te Dokkum 
Tel.: 0519 – 223 666 
Fax: 0519 – 223 999 
E-mail: info@indomeubel.nl 
Website: www.indomeubel.nl 
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