
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorwoord 
Beste dorpsgenoten: We zitten alweer drie maanden in het jaar 2010 en we zijn 
er weer met volle moed en energie tegenaan gegaan. Konden we de vorige keer 
melden dat eindelijk ons bestuur weer compleet was, helaas is dit alweer veran-
derd, want Tetsje Wijbenga is verhuisd naar Twijzelerheide en gaat ons verlaten. 
Dus we gaan weer op zoek naar een vervangster. 
We hebben vrijdag 19 maart jl. onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden en 
verderop in dit blad kunt u daar meer over lezen. 
In het vorige Iester Nijs hebben we ook geschreven dat we 6 januari 2010 met 
Burgemeester en Wethouders om de tafel zouden in verband met een boze brief 
die we hadden gestuurd. Helaas is dit toen niet doorgegaan, maar dit gesprek 
heeft 8 maart jl. plaatsgevonden. Het was een goed gesprek en we zijn er naar 
alle tevredenheid uitgekomen. 
De vergunning voor de woningbouw aan de Skeperij is ook rond en de Woning-
corporatie heeft nu drie aannemers opdracht gegeven om een offerte te maken. 
Wanneer die offertes ingediend zijn zal er voor een aannemer gekozen worden 
en dan moet de Raad van Bestuur van de Woningcorporatie nog groen licht ge-
ven. Hopelijk kunnen ze in mei beginnen met bouwen. Na veel aandringen wordt 
de bestrating in de nieuwbouw van de Korte Bún dit jaar ook opnieuw bestraat 
en op orde gebracht. 
 
Zo ziet u maar, wij proberen altijd van alles te realiseren, maar we stuiten vaak 
op tegenwerking bij verschillende instanties. Meestal is dit een geldkwestie, 
maar we blijven doorgaan! Denkt u nog om het volgende inloopspreekuur! Dit is 
op vrijdag 23 april a.s.; waar en hoe laat hoort u nog wel van ons. 
Wij wensen u weer veel leesplezier. 
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee.  

15de jaargang no. 60              april 2009 

It Iester Nijs is het officiële orgaan van de Vereniging voor Dorpsbelangen Ee. 

Het verschijnt 4 maal per jaar. 

 

Redactie, zetwerk en vormgeving: M.S. Kalksma e.a. 

tel.nr.: 0519 – 51 88 13   E-mail: mabel.kalksma@home.nl 

Teksten en foto‟s:   Bestuursleden DB / FotoBuKro.nl / e.a. 
 

mailto:mabel.kalksma@home.nl


 
 
Strenge winter brengt het beste in mensen naar boven! 
Na de hevige sneeuwbuien en de strenge vorst begin dit jaar, waren vele wegen 
in Ee veranderd in ijsbanen. Zo ook de Hege en Lytse Loane. Dit leidde tot 
gladde en gevaarlijke situaties voor jong en oud. Het bestuur van deze buurt-
vereniging besloot daarom om op 9 januari jl. de buurtgenoten op te roepen om 
gezamenlijk de "Loanen" sneeuwvrij te maken. Deze oproep was niet aan dove-
mansoren gericht.  
Maar liefst 12 buurtgenoten 
kwamen getooid met sneeuw-
schuivers en bezems om de 
Loanen aan te pakken. Dit 
bleek nog een hele klus, omdat 
auto's de sneeuw al behoorlijk 
hadden "ingereden". Toch wa-
ren na 2 uren zweten de Hege 
en Lytse Loane weer sneeuw-
vrij. Als tussendoortje kregen 
de sneeuwruimers nog warme 
chocolade met slagroom. Een 
geslaagde actie! 
 
Hekwerk Speeltuin. 
Zoals wij al vaker gemeld hebben moet het hekwerk rond het speeltuintje aan 
de Hege Loane nodig vernieuwd worden. Volgens de gemeente hoort het onder-
houd en de vernieuwing van het hekwerk bij het Dorpsbelang en dat van de 
toestellen e.d. zijn voor de gemeente. Wij hebben bij verschillende mensen 
een prijsopgaaf gevraagd en die kwamen allemaal met een prijs rond de 2500 
tot 3000 euro. Nu, dat was absoluut geen optie voor ons om dat te betalen. 

Hierop zijn we met Auke Ferwerda gaan pra-
ten en die heeft het hekwerk eens bekeken 
en opgemeten. Zijn conclusie was direct dat 
het duurzaam hout moet worden, want an-
ders kunnen we over 5 jaar weer. Dit is vrij 
duur en als hij zijn uurloon ook nog gaat be-
rekenen, wordt het voor het Dorpsbelang een 
onmogelijke zaak. 

Hij kwam toen met een offerte van 1415 euro voor alleen het hout, het beves-
tigingsmateriaal en de verf. Hij rekent zijn uren dan niet. Er moeten wel vrij-
willigers komen om te verven en te plaatsen. Dit voorstel leek er al veel beter 
op. 
We hebben toen een telefoontje naar de gemeente gepleegd en verteld hoe de 
plannen er voorliggen en hun gevraagt of zij hier nog iets in konden betekenen. 
Hierop werd ons verzocht om de offerte naar de gemeente te sturen, zodat zij 
konden bekijken wat ze eventueel voor ons konden doen.  
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Drie kwartier nadat we de offerte hadden gestuurd kregen we het bericht dat 
ze dit een geweldig initiatief vonden en dat zij hier aan graag aan wilden mee-
werken. We konden wel beginnen want zij namen de offerte voor hun rekening 
en gaan dus die 1415 euro betalen. Nu, dit was geweldig nieuws en wij zijn 
daar heel blij mee! 
We willen dan hierbij Auke Ferwerda bedanken voor zijn fantastische mede-
werking en natuurlijk ook de gemeente Dongeradeel! 

 
25 jaar buurtvereniging Midhúzen Jouswier  
Op 27 februari 2010 heeft buurtvereniging Midhúzen Jouswier haar 25 jarig 
bestaan gevierd, in het Bowlingcentrum Dokkum. Dit was precies de plaats waar 
ooit de buurtvereniging haar eerste activiteit hield. Dus een locatie om na 25 
jaar weer te bezoeken. Het eerste bestuur was persoonlijk uitgenodigd om dit 
mee te vieren. Siemen Kampen (nog steeds erelid en oprichter), Sietske 
Wijnsma-Soepboer (wennet der ek noch), Anneke Prins-Meindertsma en in 
herinnering Jan de Vries. Het was een avond met bowlen voor jong en oud! 
Tussendoor kon er gepuzzeld worden via een beamer presentatie van foto 
herinneringen en daar tussendoor verstopte letters, die aan het eind de zin 
vormde "Wy hawwe no sulver mar geane foar goud!". Voor de basisschool-
kinderen was er nog het T-shirts versieren, en onder het genot van hapjes en 
drankjes kon er gezellig bijgepraat worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werden er in het bijzonder twee mensen nog eens extra in het zonnetje 
gezet, allereerst werd Gjalt Wijnsma gehuldigd als "timmerman fan'e buurt". Dit 
omdat Gjalt al 24 jaar getimmerd heeft aan alle versierde wagens en andere 
timmerklussen van en voor de buurt. Ondanks dat de familie Wijnsma geen 
kinderen meer in de basisschoolleeftijd heeft, heeft Gjalt ook toegezegd om 
met het aanstaande dorpsfeest weer van de timmerpartij te zijn. Hij kreeg uit 
handen van Nynke een bloemstuk aangeboden. Ook waren er bloemen voor oud-
oprichter Siemen Kampen. Over de 25 jaar buurtwezen zijn jaarlijks buurtkro-
nieken geschreven; eerst door Jan de Vries en toen Jan vertrok naar Bolivia 
heeft Jack Hoekstra de pen van hem overgenomen.  
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Hiervan is van alle bewaarde schrijfboekjes, 
floppy's, een boekwerk gedrukt en Jack mocht 
het eerste exemplaar ontvangen. 
 
 
 
Aan het einde van een zeer geslaagde feest-
avond kregen alle buurtbewoners een buurtkro-
nieken boek mee naar huis. 

 
 

 
Jaarvergadering uitvaartvereniging’ de Laatste 
Eer’ te Ee 

 
Vrijdag 5 maart 2010 was er in dorpshuis 'de Jister' de jaarlijkse ledenvergade-
ring van uitvaartvereniging „de Laatste Eer‟ van Ee. Om 20.00 uur kon de voor-
zitter Dirk Zijlstra 36 leden welkom heten. 10 leden hadden zich officieel af-
gemeld. Na het woord van welkom werden de namen van de negen overleden 
leden en diegene die op onze begraafplaats zijn begraven genoemd, waarna 
even stilte in acht werd genomen. Hierna las secretaris Tiety Haaksma de notu-
len en het jaarverslag voor. Beide werden door de vergadering akkoord bevon-
den. Penningmeester Jaap Hansma nam het financiële verslag met de vergade-
ring door. Na enige toelichting en uitleg werd ook deze goedgekeurd. Hans 
Kroodsma verklaarde namens de kascommissie dat de financiën op zeer correc-
te wijze waren bijgehouden met complimenten voor de penningmeester. De 
contributie, ledenkorting en voorstel tarieven werden vastgesteld. De ledenkor-
ting wordt met € 50,00 verhoogd. 
 
Voorzitter Dirk Zijlstra was reglementair aftredend, maar heeft zich voor nog 
een periode beschikbaar gesteld. Er waren geen tegenkandidaten ingediend. 
Zijn beschikbaarstelling voor nog een periode werd met applaus bevestigd.  
 
Bij de mededelingen werd genoemd dat het bestuur drie nieuwe vrijwilligers 
bereid heeft gevonden voor het onderhoud van de begraafplaats, zodat hiervoor 
nu tien vrijwilligers zijn. De begraafplaats moet een aantal veranderingen on-
dergaan. De vakaanduiding, die vanwege de nieuwe perken geen logische volg-
orde meer heeft, zal opnieuw worden gedaan. Hiervan krijgen alle rechtheb-
bende van de graven te zijner tijd bericht. Het middenpad van de begraafplaats 
moet worden verhard. De voorzitter liet met behulp van video-opnamen ver-
schillende mogelijkheden zien en had hiervan begrotingen opgevraagd. Na 
stemming werd er door de vergadering gekozen om het middenpad te laten 
asfalteren. 
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Na de pauze kreeg de heer Dijkstra uit Leeuwarden het woord om namens de 
„Stichting Transplantatie Nu‟ een presentatie te houden. Het eerste deel van de 
presentatie was vooral informatief, over transplantaties in het algemeen, fei-
ten en cijfers en de noodzaak om donor te worden. Daarna kwam het indruk-
wekkende verhaal van hemzelf, over zijn harttransplantatie, die hij tien jaar 
geleden heeft ondergaan. Hij vertelde wat dit voor hem heeft betekend, niet 
alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn naasten. 
Bij de rondvraag werd nog even stilgestaan bij het feit dat de heer Auke Veen-
stra 25 jaar als bode in dienst is van de vereniging. 
Volgend jaar ontvangen de leden een nieuw reglement omdat het huidige al 
wat verouderd is en er nu met de nieuwe wet op de lijkbezorging ook een aan-
tal dingen anders zijn geworden vanaf 1 januari 2010. 
Grafmonumenten worden alleen door de vrijwilligers rechtgezet wanneer hier 
door de nabestaanden om is gevraagd. Veelal vallen verzakkingen eerst nog 
onder de garantievoorwaarden van de leverancier.  
Tot slot werden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng, met name 
werd de bediening van het dorpshuis bedankt. Het was dit jaar voor het eerst 
dat we als uitvaartvereniging van hun gastvrijheid voor de jaarvergadering ge-
bruik mochten maken. 

 
Jaarlijkse Ledenvergadering Dorpsbelang Ee 
Vrijdag 19 maart jl. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. 
Voorzitter Tjeerd Tanja opende de vergadering en kon 40 leden welkom heten. 
Een bijzonder welkom was er voor de leden van de politiek. De voorzitter ver-
ontschuldigde Mäbel Kalksma. Zij was niet aanwezig in verband met het over-
lijden van haar schoonmoeder. Als eerste kwamen de notulen van de vorige 
vergadering aan de orde en deze werden onveranderd goedgekeurd. Hierna was 
het Jaarverslag 2009 aan de beurt en ook hierop waren geen op- of aanmerkin-
gen. De voorzitter bedankte schrijfster Elly van der Wielen voor het opstellen 
van beide stukken. Vervolgens werd het financiële verslag behandeld. De voor-
zitter ging eerst in op enkele hoge rekeningen en gaf tekst en uitleg hoe deze 
tot stand waren gekomen. Vervolgens kwam het in behandeling en na wat klei-
ne opmerkingen werd het verslag goedgekeurd. De voorzitter bedankte de pen-
ningmeester voor haar werk. De Kascontrolecommissie bij monde van Burt Sijt-
sma zei dat op enkele heel kleine dingen na, die inmiddels duidelijk waren uit-
gelegd, alles perfect in orde was. De voorzitter bedankte de commissie voor 
haar werk. Burt Sijtsma ging uit de commissie hiervoor in de plaats kwam 
Froukje Wolters. Daar het financiële verslag toch wel een daling van inkomsten 
liet zien, werd de leden gevraagd om goedkeuring te geven aan een contribu-
tieverhoging. Voor gezinnen zou dit van 9 naar 11 euro gaan en voor alleen-
staanden van 6 naar 7 euro; de leden gingen hier unaniem mee akkoord. Hierna 
kwam de voorzitter met de mededelingen. Als eerste maakte hij bekend dat we 
sinds kort een wijkagent hebben, genaamd Trijntje van Dekken en zij is werk-
zaam bij de politie in Dokkum.  
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Ze was uitgenodigd voor deze avond maar was helaas verhinderd. Zij komt wel 
naar onze volgende bestuursvergadering. Woningbouw aan de Skeperij: de ver-
gunningen zijn binnen men heeft nu offerte gevraagd bij drie aannemers. Wan-
neer de offerte binnen is zal men een keuze maken met wie men in zee gaat en 
hierna moet de Raad van Commissarissen nog groen licht geven. Wanneer dat is 
gebeurd kan men in mei met het bouwen beginnen. 
Wij zijn 8 maart jl. bij Burgemeester en Wethouders op bezoek geweest, nog 
steeds naar aanleiding van de problemen tijdens het werk- en kennismakings-
bezoek. Wij hebben toen een boze brief gestuurd. Tijdens dit gesprek is er door 
B&W excuus aangeboden, hebben we de verschillende punten nog eens goed 
doorgesproken en zijn we tot een bevredigend resultaat gekomen. Hierna gaat 
de voorzitter verder met zijn mededelingen over de Krimp. De gemeente is 
momenteel bezig met het in kaart brengen van de leegloop van de dorpen. Zij 
wil hierover graag met de besturen van dorpsbelangen om tafel om naar moge-
lijkheden te zoeken om dit op te vangen. Hierover is een leefbaarheidsdebat 
geweest in het WTC hotel in Leeuwarden, waar wij ook naar toe zijn geweest. 
Dit om ons te oriënteren wat de krimp precies inhoudt en hoe we hier verder 
mee moeten omgaan. We houden u op de hoogte over het verdere verloop hier-
van. 
De bestrating in het nieuwbouwgedeelte van de Korte Bún wordt, na lang aan-
dringen, dit jaar bestraat en op orde gebracht. Eindelijk kunnen we ook het 
hekwerk rond het speeltuintje vernieuwen. Auke Ferwerda zal alles belangeloos 
voorbereiden, vrijwilligers gaan het schilderen en helpen plaatsen. De gemeen-
te heeft toegezegd de kosten te betalen. 
Hierna was het woord aan Melle Pieter Prins namens de Feestcommissie. Hij 
vertelde in het kort het programma van het Dorpsfeest dat dit jaar op 26, 27 en 
28 augustus gehouden wordt. Tevens besprak hij het financiële verslag van de 
Feestcommissie. 
Tegelijk nam hij het woord namens de Dorpshuisstichting en vertelde over ver-
schillende activiteiten die er in het dorpshuis gehouden zullen worden. Tevens 
presenteerde hij ook even de nieuwe voorzitter van deze stichting, namelijk de 
heer Durk de Jong. 
Hierna gaf de voorzitter het woord aan Auke Ferwerda. Hij vertelde over de 
vernieuwingen bij zijn bedrijf, waar hij, in samenwerking met zijn oudste zoon, 
een opnamestudio en een fotostudio heeft gerealiseerd. Tevens heeft hij een 
student van de universiteit van Groningen in de arm genomen, die het gebied 
hier gaat verkennen en gaat bekijken wat hier voor verdere toeristische moge-
lijkheden zijn. Deze student doet dit als afstudeeropdracht. Auke meldde dat 
bedrijven die hier meer van willen weten, zich bij hem kunnen melden. 
Na de pauze verontschuldigde de voorzitter zich dat hij was vergeten om bij 
zijn introductie Meindert Woudwijk voor te stellen als nieuw bestuurslid. Ver-
volgens werd er afscheid genomen van Tetsje Wijbenga. Zij is verhuisd naar 
Twijzelerheide en kan hierdoor statutair geen bestuurslid zijn. Zij werd be-
dankt voor haar inzet met een cadeaubon en een bloemetje.  
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Vervolgens kreeg de heer Sikke Tuma het woord namens het Vlasmuseum. Hij 
vertelde dat er vorig jaar 251 bezoekers zijn geweest. Hij was nogal wat ge-
charmeerd door de reisleidster die elk jaar met de Kerst met een groep in een 
touringcar een bezoek aan het museum brengt. Verder vertelde hij dat er drin-
gend behoefte is aan vrijwilligers. Gelukkig is Evert Douma al bereid gevonden 
en loopt nu stage. Tevens nam hij het financiële verslag door en ze hebben 
gelukkig nog wel wat reserves. 
Nu was het de beurt aan het Jeugdhonk. De voorzitter moest helaas vertellen 
dat de heer Wietze Terpstra verhinderd was. Er werd wel geconcludeerd dat 
het niet goed gaat met het Jeugdhonk en dat er op een of andere manier wat 
moet gebeuren om dit weer recht te trekken. De heer Terpstra heeft te kennen 
gegeven in het eerstvolgende Iester Nijs hier op terug te komen. 
Als laatste spreker kwam de heer Jan Reitsma naar voren als afgevaardigde van 
de Stichting Welzijn Dongeradeel. Hij deed verslag van het koersbal (zijn stok-
paardje)en merkte op dat dit in Ee een groot succes is met vele leden, maar er 
kunnen nog steeds 55-plussers bij. Ook was hij blij met het koersbaltoernooi 
tussen de buurten, dat nu een paar keer is gehouden en een groot succes is. 
Tevens vertelde hij dat er hulp aanwezig is voor diverse zaken bij de Stichting 
Welzijn Dongeradeel en adviseerde het Jeugdhonk om eens contact met deze 
instantie op te nemen. Hij besloot zijn verhaal met het Dorpsbelang veel succes 
te wensen. Nu was het de beurt aan de rondvraag, waarin verschillende vragen 
naar voren kwamen. Na deze aangehoord te hebben en naar tevredenheid ge-
probeerd te beantwoorden, sloot de voorzitter de vergadering en wenste een 
ieder wel thuis 
 

Melodia Oranje 
Via deze weg willen we onze tuinplanten actie al-
vast bij u onder de aandacht brengen. In de week 
van 3 tot en met 7 mei komen onze leden bij u 
aan de deur met prachtige tuinplanten. Natuurlijk 
komt er ook nog huis aan huis een flyer in de 
brievenbus met daarop de soorten die we gaan 
verkopen. Wij hopen tot ziens in deze week! 
 

Website www.dorp-ee.nl 
Op onze jaarvergadering waren er verschillende opmerkingen over het niet 
optimaal gebruiken van onze website. Voor onze eigen activiteiten en medede-
lingen kunnen wij inderdaad deze mooie site meer gebruiken, maar tevens zijn 
wij ook afhankelijk van nieuws dat men ons aanlevert. 
En dit is nu juist het probleem! We krijgen weinig nieuws aangeleverd van ver-
enigingen of leden. Natuurlijk heeft bijna iedere vereniging een eigen website, 
die ze gebruiken voor hun eigen activiteiten. Misschien zou het toch leuk zijn 
om bepaalde dingen ook op onze website te zetten, want hiermee bereik je ook 
nog een andere categorie mensen. Dit geldt ook voor buurtverenigingen.  
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Tevens zijn leden van onze vereniging, die iets hebben te melden wat ons dorp 
aangaat, welkom om dit aan te leveren. Reclame en commerciële zaken zijn 
ook welkom, echter, hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. 
Het adres om iets door te geven is: mabel.kalksma@home.nl of even een brief-
je door de deur op Achterwei 13. 
 
Stichting Welzijn Dongeradeel 
Ouderenadviseur  
Als oudere wilt u tegenwoordig zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het 
liefst in uw eigen woonomgeving, als dat mogelijk is. De dienst- en hulpverle-
ning worden echter steeds ingewikkelder en daarom kunt u soms wel wat hulp 
gebruiken. Het is dan prettig dat u bij een persoon terecht kunt met al uw vra-
gen over zorg, wonen, financiën en welzijn. Die personen zijn Tjik Flameling (e-
mail: t.flameling@het-bolwerk.eu) en Coby Dijksma (e-mail: c.dijksma@het-
bolwerk.eu), ouderenadviseurs bij de Stichting Welzijn Dongeradeel “Het Bol-
werk”. 
 
Welke onderwerpen kunnen dit zijn? 

 Wmo-voorzieningen: aanvragen van huishoudelijke hulp, woon, vervoer 
en rolstoelvoorzieningen; 

 Sociale voorzieningen van de gemeente: minimaregelingen, bijzonde-re 
bijstand, kwijtschelding aanvragen; 

 Huur-en Zorgtoeslag; 

 Maaltijdvoorzieningen; 

 Personenalarmering; 

 Informatie over wonen in een woonzorgcentrum; 

 Dagbehandeling/Dagverzorging 

 Persoonsgebonden Budget; 

 Administratie en veel andere zaken; 
De dienstverlening van de ouderenadviseur is laagdrempelig. U kunt Tjik en 
Coby bezoeken of zij komen op uw verzoek bij u langs. Zo kunnen zij u bijvoor-
beeld helpen bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van verschil-
lende diensten en voorzieningen. De ouderenadviseur is onafhankelijk en de 
dienstverlening die zij levert kost u niets.  
 
Hoe kunt u de ouderenadviseur bereiken? 
U kunt de receptionisten van “Het Bolwerk” vragen dat er contact met u wordt 
opgenomen door een van de ouderenadviseurs (telefoon: 0519-29 22 23), maar 
u kunt ook een van de volgende spreekuren bezoeken: 
Maandag: Holwerd in de 'Nije Nijhof' van 9.00 tot 11.00 uur 
Dinsdag: Dokkum in “Het Bolwerk” van 9.00 tot 11.00 uur 
Woensdag: Ee in 'de Jister' van 9.00 tot 11.00 uur ( 1 x per twee weken) 
Donderdag: Metslawier in 'de Skûle' van 9.00 tot 11.00 uur  
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Dodenherdenking 4 mei 2010. 
Om de 5 jaar houden we een uitgebreide Dodenherdenking. Ook dit jaar zullen 
we dit weer doen in samenwerking met Basisschool 'de Gearing'. 

Hierbij worden dan de familie van Dr. Ruinen uitgenodigd en wat 
vrienden en bekenden van de familie Ruinen. 

We komen dan bijeen in de Gereformeerde Kerk, waar we 
dan  een  korte  herdenkingsdienst houden, met  aansluitend 

een rondgang rond de Hervormde Kerk en een kransleg-
ging bij het monument van Dr. Ruinen. Natuurlijk is een 
ieder uit ons dorp en omstreken welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Wij zouden graag zien dat een ieder 
de vlag halfstok zou hangen. 
 
 

Het is vrede, 
waar wij nu staan. 

Het is vrede, 
waar wij ook gaan.  

 
We denken er misschien niet over na, 
maar er is een tijd voorbij gegaan. 

Dat er oorlog was hier en daar, 
en ook de Nederlanders waren in gevaar.  

 
Al hebben we deze mensen nooit gekend, 

zijn hun namen best wel bekend... 
"helden" vind ik een betere naam, 

omdat zij voor vrede zijn heengegaan.  
 

Al hebben wij deze mensen nooit gekend, 
Het is tijd dat je er aan went. 

Dat zonder hen wij hier nooit zouden staan, 
zonder hen was waarschijnlijk de wereld vergaan.  

 
Helden, 

al hebben wij jullie nooit gekend, 
zijn wij toch stil voor een moment. 

En als jullie nou vanuit de hemel kijken misschien, 
dan zouden jullie onze vrede kunnen zien.  

 
Helden, 

hartelijk dank voor jullie zorgen. 
Rust in vrede, 

want ook de oorlog is gestorven...  
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Koersbalstrijd Buurtverenigingen 
Vrijdagavond 12 februari jl. streden de buurtverenigingen uit Ee in dorpshuis 
"De Jister" weer om de jaarlijkse Constradacup. Sinds enkele jaren is dit uitge-
groeid tot een leuk en sociaal evenement.  

 
Uit de voorrondes, die al eerder hadden 
plaatsgevonden, plaatsten zich maar 
liefst 10 teams. Bernhardstrjitte 1 werd 
4de, Dr. Ruinenstrjitte 3de, Fivershof 1 
een 2de plaats, en Bernhardstrjitte 2 
werd 1ste. 
Melle Pieter Prins reikte de wisselbeker 
en de mooie standaards uit aan de win-
nende buurten. 
 

Het schijnt dat de koersbalvereniging uit Ee de enige in Nederland is die jaar-
lijks een toernooi onder buurtverenigingen organiseert, aldus een bestuurslid. 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

It Iester Nijs no. 61 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 3 juli 2010. Hebt u nieuwtjes, 
leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurtvereniging, of andere 

wetenswaardigheden? Meldt het! Of misschien wilt u wel een advertentie 
plaatsen? Of een interview geven over uw bedrijf? Dat kan! 

 
Neem contact op! 

Per telefoon 0519 – 51 88 13 of per e-mail mabel.kalksma@home.nl. 
 

Al deze zaken en meer (de kopij) . . . kunt u inleveren tot 
uiterlijk woensdag 16 juni 2010 bij 
Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee. 
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Wie wil er een stekkie? 
 

Wie wil er een stekkie een stekkie een stekkie 
Wie wil er een stekkie van m'n fuchsia 

Heb u een plekkie een plekkie een plekkie 
Heb u een plekkie voor m'n fuchsia 

Het is een makkelijke plant 
Hij eet als't ware uit de hand 

Een beetje mest een beetje zon 
Hij doet het goed op het balkon........... 

 
...........Ik geef een stekkie een stekkie een stekkie 

En als ik 's avonds op visite ga 
Dan breng ik overal geluk 

Ik geef een stekkie van de fuch 
Ik geef een stekkie van de fuchsia 

Van de fuchs fuchs fuchsia. 
Iedereen in de stad 

Heeft al een stekkie van de fuchsia gehad 
 

Meneer de Wacht 
Op nummer acht 

Heeft al drie-entwintig stekkies grootgebracht 
Wil u een stekkie een stekkie een stekkie 

Wil u een stekkie van de fuchsia 
Heb u een plekkie een plekkie een plekkie 

Heb u een plekkie voor de fuchsia 
Het is een makkelijke plant 

Hij een als't ware uit de hand 
Een beetje mest een beetje zon 

Hij doet het goed op het balkon............. 
 

...............Geen huis in de straat 
Waar niet een fuchsia te bloeien staat 

Juffrouw Bet 
In de flat 

Heeft een roze fuchsia op haar toillet 
Ik geef een stekkie een stekkie een stekkie 

En als ik 's avonds op visite ga 
Dan breng ik overal geluk 

Ik breng een stekkie van de fuch 
Ik breng een stekkie van de fuchsia. 
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