
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord. 

Dorpsgenoten, bij het schrijven van dit voorwoord voor It Iester Nijs, heeft het 

afgelopen weekend de zomertijd haar intrede weer gedaan. Het is niet alleen dat 

we de klok een uur naar voren doen, maar vooral ook weer het gevoel van ver-

wachting naar het voorjaar, een inspirerende periode met een ontluikende natuur 

en de vele gezonde buitenactiviteiten, zoals aaisiikje, tuinieren of gewoon werken 

in en met de natuur. In dit Iester Nijs vindt u informatie over de jaarvergadering 

en de activiteiten van de vele verenigingen die ons dorp rijk is. 

 

Zelf kunnen wij, als Vereniging van Dorpsbelangen, terugzien op een prima be-

zochte, en positieve ledenvergadering, waarin we afscheid hebben genomen van 

twee “oudgedienden” die de afgelopen jaren veel tijd en energie in deze vereni-

ging hebben gestoken. Wij zullen hun ervaring en inbreng zeker gaan missen. 

Gelukkig heeft Mäbel aangegeven, vooralsnog bij It Iester Nijs betrokken te willen 

blijven. Mäbel en Elly bedankt, en Sjoukje welkom! Bij elke vereniging staat het 

punt „bestuurswisseling‟ jaarlijks op de agenda. Wij mogen ons als gemeenschap 

best gelukkig prijzen dat er toch altijd weer mensen zich beschikbaar stellen om 

de kar een aantal jaren te willen trekken, zodat die grote kring van vrijwilligers, 

het kloppende hart van onze dorpsgemeenschap is en blijft. 

 

Het jaarlijkse oud en nieuw feest was hier een voorbeeld van en als bestuur van 

het Dorpsbelang willen wij ook zeker een compliment geven aan de Jister jeugd. 
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De voorbereiding en uitvoering “Gie al wat oars”, maar met jullie inzet is het zon-

der overlast uitstekend gegaan. Mede daardoor was de jaarwisseling een succes 

voor de organisatie en daarmee ook voor ons dorp. 

 

Dat wat in de Friese hoofdstad “Net oan 

gie”, werd in ons dorp door een aantal 

vrijwilligers, in zeer korte tijd WEL geor-

ganiseerd, namelijk: IJspret voor jong en 

oud op it Stienfek. 

Compleet gemaakt met een echte koek 

en sopie tent vanuit Dorpshuis „de Jister‟. 

HULDE!! 

 

Na deze korte maar mooie winterperiode, 

maken we ons weer op voor het voor-

jaar\de zomer, met weer veel andere ac-

tiviteiten, die in dit Iester Nijs staan ver-

meld. 

 

Op 20 april a.s. is er een dorpsavond over het concept dorpsvernieuwing dat door 

ons, als bestuur samen met 3 werkgroepen is opgesteld. Op deze avond is er 

nog ruimschoots gelegenheid om ook uw mening als inwoners hierover te geven. 

Zo kunnen we naar de toekomst toe Ee als beschermd dorpsgezicht, die plek  

geven waar het ons inziens recht op heeft. 

 

De afgelopen tijd kwamen er steeds meer geluiden naar voren, dat onze website 

niet meer aan de verwachtingen van de gebruikers voldeed. Samen met Burt 

Sijtsma zullen we proberen om hier een oplossing voor te zoeken, zodat Ee ook 

in dezen met zijn tijd mee gaat. Voor ons als ondernemers, verenigingen en in-

woners de taak om de noodzakelijke informatie aan te leveren die nodig is voor 

een verbeterd www.dorp-ee.nl. Heeft u nieuws voor op de website dan kunt u dit 

mailen naar Jeannet Sipma-de Jong (e-mail: jeannetdejong75@hotmail.com). 

 

Dorpsgenoten, zoals u kunt lezen: Ee blijft in beweging, dus: samen de schou-

ders er onder, en u weet ons te vinden. 

 

Als bestuur wensen wij iedereen daarbij veel” maaitiidsgefoel”, en dus energie 

toe.  
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Oud en Nieuw. 

Op Oudjaarsdag, zeer vroeg in de ochtend weer Ee wakker geschud door het A-

team. Ja heus, Hannibal, B.A. Baracus, Face en Murdock reden in een „echte‟ A-

team auto door het dorp en met zwaar geknal lag iedereen te trillen in bed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de loop van de ochtend begon het „Carbidteam‟ met het carbidschieten, zodat 

het zware geschut van het A-team niet meer zo opviel. Gedurende de dag wer-

den zij op vele plaatsen gesignaleerd. ‟s Avonds was het tot een uur of elf redelijk 

rustig in Ee en om Middernacht werd het nieuwe jaar ingeluid met schitterend 

siervuurwerk en veel geknal. Tot in de vroege uurtjes kon men terecht in Dorps-

huis „de Jister‟, dat hiervoor door de jeugd prachtig was aangekleed. Met een 

leuk stukje muziek en een lekker drankje luidden vele Jisters dan ook het nieuwe 

jaar in! In het voorwoord en in het verslag van de Ledenvergadering is al vermeld 

dat het goede verloop van Oud en Nieuw en het organiseren van een leuke 

dag/nacht mede aan onze jeugd te danken is. Goed gedaan! Volgende keer 

weer! Maarrrrrr . . . . . . . zou de rust toch ook niet een heel klein beetje te danken 

zijn aan het A-team, onder leiding van . . . . . . . ja, van wie eigenlijk? 

 

‘IJsspelenkermis’. 

Woensdag 8 februari jl. hebben een aantal enthousiaste dorpelingen een „IJsspe-

lenkermis‟ georganiseerd op het ongeveer 17 centimeter dikke ijs van het Dok-

kumer Grootdiep aan het Stienfek bij de brug. Hieraan konden alle basisschool-

kinderen uit ons dorp mee doen.  
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Dat het een groot succes 

was, bleek wel uit het aantal 

deelnemers aan de spelen. 

Er deden ongeveer 50 kin-

deren mee. 

 

Ook was er veel belangstel-

ling van ouders, pakes en 

beppes, oppasouders en 

andere belangstellenden, 

om de kinderen aan te moe-

digen en/of te begeleiden. 

 

Er waren vijf spelen: ijscurling, ijsbowlen, ijssjoelen, een estafette met vlaggetjes 

en het spel „lol met touw‟. Iedereen deed actief mee en de spanning was soms 

duidelijk van de gezichten af te lezen: “Hoe blijf ik op de schaats staan”, dat was 

soms een hele toer. Alle kinderen, of ze nu wel of niet hadden meegedaan, kre-

gen gratis drinken en een snoepje en na afloop een broodje worst. Ook waren er 

bij ieder onderdeel drie kleine prijsjes te verdienen. Elke deelnemer kreeg een 

leuke herinnering in de vorm van een deelnamecertificaat. Al met al een zeer 

groot succes en misschien voor herhaling vatbaar als er ooit weer eens volop 

geschaatst kan worden. 

 

Verslag ledenvergadering uitvaartvereniging ‘de 

Laatste Eer’ te Ee. 

 

Vrijdag 2 maart 2012 was er in Dorpshuis „de Jister‟ weer de jaarlijkse ledenver-

gadering van uitvaartvereniging „de Laatste Eer‟. Om 20.00 uur heet de voorzitter 

Dirk Zijlstra alle aanwezigen van harte welkom. De namen van de vijftien overle-

den leden van 2011 worden genoemd en daarna een moment stilte ter nage-

dachtenis. 

Secretaris Tiety Haaksma leest de notulen en het jaarverslag voor. In het jaarver-

slag wordt met name de inbraak in het baarhokje van afgelopen najaar genoemd 

en iedereen wordt verzocht om alert te blijven en eventuele verdachte zaken bij 

het bestuur te melden. Ander punt van aandacht in het jaarverslag is dat er geen 

ledengegevens mogen worden doorgegeven aan de bijverzekeraar „Adviespart-

ner uitvaart‟, met wie we vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst zijn aange-

gaan. Dit zou in strijd zijn met de wet en het AFM ziet hier op toe. Over de notu-

len en jaarverslag zijn verder geen vragen of opmerkingen.  
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Hierna krijgt penningmeester Jaap Hansma de gelegenheid om het financiële 

verslag met de vergadering door te nemen. Grote kostenpost was nog het restant 

van de rekening voor asfalteren van het middenpad. Dit was al voorzien en be-

sproken op de vorige vergadering. Na enige toelichting en uitleg wordt ook dit 

financiële verslag akkoord bevonden. Tjip Borger verklaart namens de kascom-

missie dat de financiën op zeer correcte wijze worden bijgehouden met compli-

menten voor de penningmeester.  

Aansluitend op het financiële verslag komen het vaststelen van de contributie, de 

tarieven, de vergoedingen en de uitkering bij overlijden aan de orde. Het voorstel 

van de verhoging van de contributie en tarieven hebben alle leden achter op hun 

uitnodiging ontvangen, op de vergadering zijn hier geen bezwaren tegen en er 

zijn ook geen bezwaren bij het bestuur binnengekomen zodat ze kunnen worden 

vastgesteld. De contributie is nu dus vastgesteld op € 15,00. Opgemerkt wordt 

dat de laatste contributieverhoging in 1997 was, toen nog in guldens. De bodes, 

de heer A.A. Veenstra en mevrouw J. v.d. Wagen-Boersma zijn sinds 2011 werk-

zaam als ZZP‟er en ontvangen hun vergoeding volgens norm van de federatie. 

Om voor de uitkering bij overlijden in aanmerking te komen, moeten alle rekenin-

gen via de vereniging lopen. 

Tiety Haaksma is reglementair aftredend en stelt zich niet weer herkiesbaar. Jani-

ta Postma is bereid gevonden om secretaris te worden. Er zijn geen tegenkandi-

daten ingebracht zodat Janita de nieuwe secretaris wordt. Tiety wordt bedankt 

voor haar werk van de afgelopen tien jaar en Janita van harte welkom! 

Na de pauze krijgt notaris Leegstra van Damwoude het woord. In eenvoudige en 

duidelijke bewoording geeft hij uitleg over het erfrecht dat sinds 2003 van kracht 

is. Veel is er wel via de wet geregeld, maar zijn nog redenen te over om toch een 

testament te laten maken. Na weer even de kelen te hebben gesmeerd gaat hij 

over tot het tweede deel van zijn presentatie. Dit deel gaat over het schenkings-

recht. Het is ook belangrijk om hier over na te denken om te voorkomen dat er te 

veel naar de fiscus gaat. 

Na zo‟n 20 jaar drager te zijn gegeven heeft de heer Eabele Talstra aangegeven 

dat hij nu graag wil stoppen. Talstra wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 

inzet en hulp. Al in een eerder overleg zei de bode: „In Eabele hebben we niet 

alleen een drager, maar ook direct een koster en contactpersoon met de kerk, die 

kunnen we eigenlijk niet missen‟. Uiteraard krijgt Talstra de gebruikelijke VVV-

bon en een bloemetje. Talstra bedankt op zijn beurt het bestuur. Hij heeft nog 

een boekje met statuten en een reglement uit 1947. Hij refereert hier enkele stuk-

jes uit, over de vergoedingen van destijds, en tot slot overhandigt hij dit exem-

plaar aan het bestuur. 
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De heer Gosse Visser is vanwege zijn verhuizing naar Dokkum afgelopen sei-

zoen gestopt als vrijwilliger van de begraafplaats. Ook hij krijgt de gebruikelijke 

attenties en wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet. 

Bij de mededelingen wordt vermeld dat er opnieuw een aanvraag voor een bij-

drage van de NAM is ingediend. Twee jaar terug is dit ook gedaan voor de asfal-

tering op de begraafplaats, maar toen kwamen we niet voor een bijdrage in aan-

merking. Nu de situatie rond de NAM is veranderd, proberen we het opnieuw. 

Minke Rottiné heeft namens de vereniging een aanvraag ingediend voor een 

bijdrage voor nieuwe bankjes op de begraafplaats. De huidige zijn aan vervan-

ging toe. Er is inmiddels bericht gekomen dat onze aanvraag in behandeling 

wordt genomen, dit is al een stap verder dan bij de vorige aanvraag. 

Tot slot worden alle aanwezigen bedankt voor hun komst en inbreng. Er mag nog 

wel even worden nagepraat, maar voor daarna… iedereen wel thuis.  

 

N.B.: daags na de vergadering is er een bevestiging per mail binnengekomen dat 

de uitvaartvereniging een bijdrage van de NAM tegemoet kan zien voor park-

bankjes. Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

Contactgegevens uitvaartvereniging „De Laatste Eer‟ te Ee: 

 

Bestuur: 

- Dhr. D. Zijlstra  

(voorzitter)   tel: 518690 

- Dhr. J. Hansma  

(penningmeester)  tel: 518605 

- Mevr. J. Postma- Oosterhuis  

(secretaris)   tel: 518717 

- Mevr. M. Rottiné  

(ledenadministratie)  tel: 518618 

- Mevr. A. Braaksma- Walda  

(contact begraafplaats en 

 monumentbemiddeling) tel: 518607 

 

Bodes: 

- Dhr. A.A. Veenstra   tel: 0511-445845 

- Mevr. J.v.d.Wagen-Boersma  tel: 0519-321947 
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Verslag jaarlijkse ledenvergadering Vereniging voor Dorpsbelangen Ee, 

gehouden op vrijdag 16 maart 2012 in dorpshuis ‘de Jister’. 

 

Voorzitter Elly v/d Wielen kon een zestigtal leden, raadsleden Lolke Folkertsma 

(FNP), Jacob Postma (FNP), Anton v/d Aart (VVD), Ina Witteveen (dorpencoördi-

nator vanuit de gemeente Dongeradeel) en Leonie Lammers en Annette Visser 

van stichting Thús Wonen welkom heten. Na een agendawijziging werden de 

notulen van de vorige vergadering in behandeling genomen. Vanuit de zaal 

kwam de opmerking, dat het (financieel) verslag van de feestcommissie ontbrak. 

Dit zal worden aangepast en met die afspraak werd het verslag goedgekeurd. 

Vervolgens kwam het jaarverslag aan bod. De vergadering had hier geen op- 

en/of aanmerkingen op. Het volgende punt was het financieel verslag van 

2011. Mäbel Kalksma gaf een toelichting en ging in op vragen uit de zaal. Ook dit 

verslag werd goedgekeurd. De kascommissie bestond uit Titia Venema en 

Froukje Wolters. Froukje was op de avond van de controle helaas ziek, zodat 

Titia het woord nam en aangaf dat het er allemaal goed uitzag. De voorzitter be-

dankte de commissie, waarna er voor Froukje Wolters een ander commissielid 

moest worden benoemd. Atze Holwerda bood aan om dit op zich te nemen. 

 

Een aantal mededelingen volgde: 

* Als bestuur van dorpsbelang Ee willen we alle vrijwilligers bedanken. Ons motto 

is: wanneer elk een klein beetje doet, doe je met z‟n allen heel veel. 

* Er is een brief binnengekomen van de gemeente over de viering van het Oud 

en Nieuw feest in ons dorp met een groot compliment richting de jeugd van Ee. 

Ook wij zijn en mogen trots zijn op onze jeugd en wij hopen dat we volgend jaar 

weer met elkaar iets moois tot stand mogen brengen. 

* Als een goede ontwikkeling zien wij de spontane, gezamenlijke initiatieven die 

we de afgelopen periode hebben zien gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het spon-

taan opzetten van een ijsbaan met de bijbehorende activiteiten en de plannen die 

onze ondernemers naar voren hebben gebracht tijdens de ondernemersavond. 

Hieruit blijkt, dat er in Ee genoeg mensen zijn, die actief betrokken zijn bij het 

dorp. 

* Ons ledenaantal is dit jaar gestegen. Wij gaan actief op zoek naar nieuwe le-

den. Mochten er mensen zijn die nog niet lid zijn of kent u mensen die nog niet lid 

zijn, geef ze dan aan ons door, zodat we deze mensen kunnen benaderen. 

* Op 15 juli hebben we B&W op bezoek gehad. Het was een goed en ontspannen 

bezoek. Een verslag hiervan heeft u kunnen lezen in een vorig Iester Nijs. 

* Het inloopspreekuur gaat van drie naar twee keer. Deze spreekuren zullen aan-

gekondigd worden via het Iester Nijs, de website en via affiches.  
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* AED: in overleg met de voetbalvereniging, de kaats-

vereniging en de tennisvereniging is besloten om de 

AED in de sportkantine voor algemeen gebruik te laten 

dienen. Er wordt een verwarmde kast met verlichting 

aangeschaft. De kast komt te hangen aan de kant van 

de keuken van de sportkantine.  

Er zal een cursusavond worden aangeboden voor geïn-

teresseerden. Vanuit de zaal kwam de tip, dat De Fries-

land Zorgverzekeraar deze cursussen gratis aanbied. 

We nemen binnenkort contact op met De Friesland. 

Nadere informatie volgt. 

* Op 20 januari hebben we als Dorpsbelang een ondernemersavond georgani-

seerd. Het blijkt dat we in Ee veel ondernemers hebben, o.a. uit de agrarische 

sector. We hebben een goede avond met elkaar gehad met veel ideeën en initia-

tieven. Een groepje van drie mensen gaat verder met het vervolg van deze idee-

en en initiatieven. 

* Experiment duurzame beschermde dorpsgezichten: Het experiment wil berei-

ken dat ook in een veranderende wereld de leefbaarheid in dorpskernen behou-

den en waar mogelijk versterkt kan worden. De vier dorpen met een beschermd 

dorpsgezicht (Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat) zijn binnen de 

gemeente koplopers. Het is de bedoeling dat de werkwijze van het experiment 

een voorbeeld zal zijn voor de andere dorpen in Dongeradeel. Voor dit experi-

ment is de komende drie jaar een fonds van meer dan een miljoen euro beschik-

baar. Voor de beschermde dorpsgezichten is een cultuurhistorische verkenning 

gemaakt. Daarnaast hebben inmiddels verschillende inwoners en eigenaren van 

bijzondere panden een brief ontvangen over het maken van een bouwhistorische 

verkenning per pand in het beschermde dorpsgezicht. Op donderdag 16 februari 

jl. hebben we een brainstormavond voor het dorp georganiseerd. Met een klein 

groepje mensen hebben we de brainstormavond omgezet tot concrete plannen; 

de dorpsverkenning. Deze drie verkenningen zullen worden samengevoegd tot 

een totaal integraal plan voor het dorp Ee. Officieel heet dat het “ontwikkelings-

perspectief”. Het is een document dat aangeeft in welke richting het dorp zich kan 

ontwikkelen. Als het plan er in juni 2012 ligt, is het de bedoeling daadwerkelijk 

zaken te realiseren. Daarvoor wordt de Dorps Ontwikkeling Maatschappij (de 

DOM) opgericht. Daarin nemen inwoners van het dorp zitting. 

 

Na de mededelingen werden de kampioenen in het zonnetje gezet. Froukje Wol-

ters, Aukje van Kuiken en Sjoukje Visser, samen met coach Klaas Sipma, voor 

het behalen van de titel NK Dames kaatsen.  
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Klaas de Jong en Zn en Jappie de Jong voor het behalen van de titel 1
ste

 Natio-

naal NPO Duivenvluchten. Zij kregen allemaal een VVV-bon en een prachtig 

bloemstuk gemaakt door „Selden Sa‟, een ondernemer uit Ee. Helaas konden 

Aukje van Kuiken en Jacob de Jong niet aanwezig zijn. 

 

Hierna was het woord aan Evert Douma. Hij deed een (financieel) verslag over 

het Vlasmuseum. Het aantal gasten viel dit jaar tegen. Hij vertelde over de 

werkzaamheden en uitstapjes naar Verhildersum en Zevenhuizen. Verder deed 

hij een oproep voor vrijwilligers op verschillende gebieden (bijv. technici). Aan-

melden kan bij dhr. J. Boersma. Hierna was het pauze. 

 

Na de pauze nam Durk de Jong het woord als voorzitter van Dorpshuis ‘de Jis-

ter’. Hij vertelde over een moeizame start van het seizoen met weinig animo en 

rode cijfers. In 2012 lijkt het weer wat beter te gaan na een goed Oud en Nieuw 

feest en een succesvol Noflik jûntjse út. Er is een bestuurswissel geweest. Janita 

Postma is afgetreden. Cornelis de Boer is hiervoor in de plaats gekomen. Verder 

kwam het publicatiebord van „de Jister‟ naar voren. Hier worden alleen activiteiten 

van Dorpshuis „de Jister‟ in opgehangen met een uitzondering van snackbar de 

Tukker met als reden, dat er tussen beide partijen over en weer affiches worden 

uitgewisseld. 

Durk deed ook nog verslag van het Jeugdhonk. Durk heeft het voorzitterschap 

van Wietse Terpstra op zich genomen. Met een groepje enthousiaste jeugdleden 

wil hij het Jeugdhonk weer op de kaart zetten; met name voor de doelgroep 10 

t/m 16 jaar. Er is behoefte aan een opknapbeurt, geld om dit tot stand te brengen 

en de nodige vrijwilligers. 

 

De volgende spreker was Jan Reitsma, namens de Stichting Welzijn Dongera-

deel. Hij vertelde zeer enthousiast over de koersbalclub met haar 40 leden. Over 

de gemeentelijke koersbalwedstrijden en natuurlijk over de buurtkoersbalwed-

strijd, die dit jaar is gewonnen door de Bernhardstrjitte. Kampioenen van Ee, zo-

als hij ze zelf noemde. De politiek werd als tip meegegeven; denk a.u.b. ook aan 

de ouderen. 

 

Leonie Lammers van stichting Thús Wonen kreeg vervolgens het woord. Zij 

vertelde over het nieuwe beleid voor de komende tien jaar. Een beleid waar de 

kleinere dorpen de dupe van worden. Er zal geïnvesteerd worden in de grotere 

kernen, waar voorzieningen zijn. Het huurdersplatform heeft met dit plan inge-

stemd. In Ee zijn nog 40 huurwoningen. Deze woningen zullen goed worden on-

derhouden.  
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Als er een huurwoning leeg komt te staan, biedt Thús Wonen ze nu eerst vier 

maanden te koop aan. Daarna volgt het 2-sporen beleid; ze worden te koop en in 

de verhuur aangeboden. In Ee zijn destijds huurwoningen afgebroken en er is 

nieuwbouw toegezegd. Stichting Thús Wonen komt deze toezeggingen niet na. 

Vanuit de zaal kwamen verschillende reacties, met als rode draad, dat je op deze 

manier niet met de gemeenschap kan en mag omgaan. Er zijn verwachtingen 

gewekt, die men niet nakomt. De woonakkoorden met de Gemeente zijn nog niet 

afgesloten. Men is nog in onderhandeling. We houden dit nauwlettend in de ga-

ten. 

 

Hierna volgde het punt: de NAM en de ‘Flaakskuier’. Samen met de NAM en 

Staatsbosbeheer hebben we een plan bedacht, genaamd de „Flaakskuier‟. Hans 

Kroodsma vertelde over de wandelroute door de beide dorpsbossen en de kern 

van het dorp. Door de bossen willen we een verhard wandelpad aanleggen. Ver-

der zijn er plannen in de richting van een open ruimte in het bos, bankjes en in-

formatiepanelen. Vanuit de zaal kwam nog een tip om een hondentoilet mee te 

nemen in de plannen. Verder volgde er nog informatie over de werkzaamheden 

van de NAM. De leiding naar Engwierum is klaar. Op 2 april a.s. wordt er een 

mast geplaatst, waarbij 50% kans is dat er een brandende fakkel op te zien is. 

Perforeren zal dan plaatsvinden. Vermoedelijk zal dit op 20 april a.s. klaar zijn. 

Begin mei zal er een winningsunit worden geplaatst. Halverwege mei zal er ge-

start worden met de productie. Dit kan zo‟n 10 tot 15 jaar duren. 

 

Vervolgens was het de beurt aan de 

feestcommissie. Melle Pieter Prins nam 

het woord en bedankte eerst Rixt Hol-

werda, die aftredend was, voor haar in-

zet. Een nieuw bestuurslid is nog niet ge-

vonden. Het financieel verslag werd eerst 

besproken. Er kwamen verder geen vra-

gen, dus een duidelijk verhaal. Daarna 

werden de plannen van de feestcommis-

sie bekend gemaakt. 

Op 13 en 14 juli a.s. zal er een „klein‟ dorpsfeest worden gehouden. Op vrijdag 13 

juli a.s. wordt er een buurtvolleybaltoernooi georganiseerd met de prijsuitreiking 

en muziek in de feesttent. Op zaterdag 14 juli a.s. zal er voor de verschillende 

verenigingen een circuit door het dorp worden uitgezet met ‟s avonds muziek in 

de tent. Vanuit de zaal kwam de vraag of het kleine dorpsfeest niet in Dorpshuis 

„de Jister‟ kan worden gehouden.  
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Ook kwam er een voorstel uit de zaal, of de feestcommissie ook iets kan/wil or-

ganiseren tijdens deze dagen voor de jongere jeugd. Beide zaken worden mee-

genomen. 

Melle Pieter nam ook nog even van de gelegenheid gebruik om te vertellen, dat 

voetbalvereniging VV Oostergo in 2014 50 jaar bestaat. Er zal dan in juli een 

reünie worden georganiseerd. 

 

Hierna kwam het punt bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar waren 

Mäbel Kalksma en Elly v/d Wielen. Deze dames werden door Hans Kroodsma 

bedankt voor al hun inspanningen en werk. Nieuw bestuurslid Sjoukje Boersma 

werd welkom geheten. Hiermee is het bestuur weer terug op haar statutaire ver-

antwoorde sterkte van vijf bestuursleden. 

 

Tot slot volgde het punt rondvraag. Een aantal zaken die aan de orde kwamen: 

* Nadenken over een plek voor het ophangen van affiches. Iets voor de onder-

nemers? 

* 21 Juli is er weer ringrijden op Tibma. 

* Nieuwe verlichting in de kerstboom op de „Hoeke‟. 

* Het verwijderen van de verkeerszuil op de Humaldawei is aangekaart bij de 

Gemeente. 

* Project „Rotte Kiezen‟. 

 

Hierna sloot Hans Kroodsma de vergadering. Hij benadrukte, dat door het geza-

menlijk optreden van ons als dorpsgenoten Ee wel degelijk “Brûst”. Tot slot be-

dankte hij een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng. 

 

 

 

Wist u dat . . . .? 

U heel voordeling uw post door heel Fryslân kunt versturen met de Regio Post-

zegels, verkrijgbaar bij Anja Kampen, Fivershof 20 in Ee (tel.: 0519 – 51 82 86). 

 

Slechts 35 cent !! 

 
Met deze pompeblêdzegels verstuurt u uw 
post door geheel Fryslân. Post met deze ze-
gels niet in de oranje brievenbussen doen. 
Vraag aan Anja meer informatie of zie op de 
website www.postgroepfryslan.nl.  
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It Iester Nijs no. 69 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 30 juni 2012. 
Hebt u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, 
de buurt, of andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of een ad-
vertentie, een interview? Neem contact op! 
 

Per e-mail: mabelkalksma@hotmail.nl 
Per telefoon: 0519 51 8813 

 
Al deze zaken en meer (de kopij) kunt u inleveren tot uiterlijk 
woensdag 20 juni 2012 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee. 
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