
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord. 

 

Dorpsgenoten, 

Als bestuur van het Dorpsbelang hebben we enige tijd geleden de slagzin: “Ie 

brust” met een bepaalde regelmaat gebruikt. Als we nu zien hoeveel kopij er voor 

dit Iester Nijs is ingeleverd, is er maar een conclusie mogelijk, namelijk “Ie libbet”. 

De afgelopen maanden hebben er weer verschillende activiteiten in ons dorp 

plaatsgevonden. De grote verscheidenheid hiervan kunt u zien aan de inbreng 

van de organiserende verenigingen. 

 

Na dit voorjaar komt er, hopen wij, nog een mooie zomer met weer tal van activi-

teiten, zoals het minidorpsfeest, ringrijden en natuurlijk de vele kaatsactiviteiten. 

Een echte aanrader om ook in de zomer onze belangstelling te tonen, en mis-

schien….??? Een andere sportvereniging, de VV Oostergo, kijkt nog verder naar 

voren, met het organiseren van een reünie in 2014 bij het 50-jarig bestaan, waar-

over u nu alvast wordt geïnformeerd. 

Vanaf dit nummer is er ook een nieuwe rubriek, namelijk “Jister yn it nijs” geïntro-

duceerd, suggesties hiervoor zijn natuurlijk welkom, wij beginnen maar liefst met 

een tweetal. 

 

Als bestuur hebben wij ons de afgelopen maanden bezig gehouden met o.a. het 

experiment “beschermd dorpsgezicht”, waarbij een aantal inwoners spontaan 

hebben meegewerkt, om zo gezamenlijk tot een dorpsverkenning te komen, 

waarin ons dorp positief naar voren komt.  
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Wanneer alles volgens plan verloopt, kunt u binnenkort lezen hoe wij Ie als 

flaaksdorp, naar de toekomst toe willen promoten, niet alleen naar anderen toe, 

maar ook zeker voor ons zelf als inwoners. 

In onze contacten met de gemeente, komt de situatie rondom de huurwoningen 

altijd weer op de agenda. Binnenkort zal de gemeente politiek zich hierover bui-

gen. Onze inzet is duidelijk. 

Op de ledenvergadering kwam de vraag over het verplaatsen van de brievenbus 

naar voren en bij navraag bleek ons dat u bij klachten hierover zelf contact met 

Post NL dient op te nemen. 

Over de AED kunnen we melden dat dit apparaat nu buiten de sportkantine is 

geplaatst, zodat, wanneer dat nodig is, het beschikbaar is voor iedereen en vanaf 

nu gemakkelijker bereikbaar. Ook is afgesproken om in de herfst een cursus te 

organiseren voor belangstellenden, om er vakkundig mee om te kunnen gaan 

mocht dit nodig zijn. Opnieuw de samenwerking tussen een aantal verenigingen, 

met als doel elkaar helpen, want samenwerken doe je niet alleen en in onze 

dorpsgemeenschap is daar nog meer mogelijk dan nu al word gedaan. 

Langzaam maar zeker worden de activiteiten van de NAM bovengronds afge-

rond, in een eigen bijdrage geeft de NAM de stand van zaken van hun activiteiten 

bij de gaswinning in ons dorp. 

 

Dorpsgenoten, voor u ligt een volle zomereditie van It 

Iester Nijs en als bestuur wensen wij u een goede zo-

mer(vakantie) toe, waarbij wij elkaar ongetwijfeld zullen 

ontmoeten. Er zijn mogelijkheden voldoende om er sa-

men weer iets moois van te maken.   

Dorpsbelang Ee (secretariaat: info@dorp-ee.nl).  
 

Puzzelrit Koninginnedag. 

Zeer gewaardeerde mede dorpsgenoten, vriendjes en vriendinnetjes. Bij deze 

nog even een klein verslagje van de puzzelrit van afgelopen Koninginnedag. Als 

eerste vinden wij, als uitzetters van de rit, het een eer om deze taak te voltrekken. 

Het is geweldig om de reacties van de deelnemers te horen. Bij het aanmelden 

van de teams was het binnen de kortste keren een drukte van belang en bleken 

er al met al wel 31 teams klaar te staan om, tijdens de puzzelrit, een felle strijd te 

leveren. 

 

Om 13.00 uur werd het startsein gegeven. Team Wolters trapte het 

gaspedaal bijna door de bodemplaat van de auto heen en ging met 

een vette burn-out in een blauwe rookwolk de strijd in. Toen ieder-

een op pad was zijn we zelf ook even bij de teams langs gereden.  
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We constateerden dat er hevig werd gestreden en dat zelfs de banden- 

en schokbrekerfabrikanten baat bij deze rit hadden.  

Bij aankomst meldden als eerste zich team Mossel/de Vries, al 

helemaal blij en in de veronderstelling dat de besten waren . . . . 

tot ze met de neus op de feiten werden gedrukt. 

Zelfs team Iedema, die de titel moest verdedigen, heeft er dit jaar een potje van 

gemaakt. Ook verbazingwekkend was de zeer kleine weerstand die team Sipma 

bood. Toen de laatste teams binnenwaren heeft Durk de Jong tekst en uitleg 

gegeven over de rit met de juiste antwoorden en route. Als beste dit jaar kwam 

team Mossel uit de strijd en zij werd overspoeld met prijzen en juichende kreten 

uit het publiek. Wij, als uitzetters, vinden het super dat er zoveel deelnemers wa-

ren en bedanken daar ook dan ook iedereen voor. We hopen dat het volgend jaar 

ook weer zo’n succes wordt, met misschien nog wel meer strijders. 

 

Werkzaamheden NAM. 

Zoals u wellicht bekend heeft de NAM vorig jaar een boring naar aardgas verricht 

vanaf de locatie aan de Tibsterwei te Ee. Ondertussen is ook de gasleiding naar 

de NAM-locatie Engwierum gereed. De komende periode zal de gasput in bedrijf 

worden genomen. Om de nieuwe gasput gereed te maken voor productie is het 

noodzakelijk om deze zogenaamd “schoon en/of watervrij” te produceren. De 

werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels afgerond. In de afgelopen periode is 

vooral in normale dagdienst gewerkt, waarbij gedurende enkele dagen overdag 

gas werd afgefakkeld, via een nabij de locatie opgestelde tijdelijke fakkelpijp. 

Tijdens deze werkzaamheden is er mogelijk enige geluidsoverlast geweest, 

waarvoor wij uw begrip vragen. Tijdens deze weken zijn er ook enkele dagen 

waarbij ’s nachts werd gewerkt. Daarom werd er tijdelijk extra verlichting op de 

locatie geplaatst. In de periode van 23 april tot en met 4 mei jl. is de permanente 

gaswinningsunit geplaatst. 

Mocht u als gevolg van deze werkzaamheden vragen of opmerkingen hebben, 

dan kunt u bellen met de heer M. Lambers (tel: 0592-364231) en/of buiten kan-

tooruren (tel; 0592-364000) met onze Centrale Meldkamer NAM Assen. 

 

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel 

Nieuws Dorpsverkenning Ee 

Onder regie van Dorpsbelang wordt gewerkt aan de dorpsverkenning voor Ee. 

Deze dorpsverkenning is onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde 

Dorpsgezichten Dongeradeel. Het experiment wil bereiken dat ook in een veran-

derende wereld de leefbaarheid in dorpskernen behouden en waar mogelijk ver-

sterkt kan worden. De vier dorpen met een beschermd dorpsgezicht in de ge-

meente zijn: Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens-Moddergat.   
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Voor dit experiment is de komende drie jaar een fonds van meer dan een miljoen 

euro beschikbaar. Dat geeft meteen aan dat het in deze tijd toch wel een bijzon-

der project is en dat er kansen voor de dorpen liggen. Met het experiment probe-

ren we samen te werken aan kansrijke ontwikkelingen voor het dorp. Samen 

betekent: dorp, gemeente, provincie en andere betrokkenen. 

Voor de beschermde dorpsgezichten is een cultuurhistorische verkenning ge-

maakt. Een link naar deze verkenning is opgenomen op de website van Ee. 

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. Deze drie verkenningen zullen worden 

samengevoegd tot een totaal integraal plan voor ons dorp Ee. Als het plan er in 

juni 2012 ligt, is het de bedoeling daadwerkelijk zaken te realiseren. Daarvoor 

wordt de Dorp Ontwikkeling Maatschappij (de DOM) opgericht. Daarin nemen 

inwoners van het dorp zitting. De DOM gaat inwoners begeleiden om het integra-

le plan om te zetten in uitvoeringsprojecten.  

Op 16 februari jl. is het dorp gevraagd mee te denken over mogelijke verbeterin-

gen van de woonkwaliteit van Ee. Bijna 40 dorpsbewoners hebben vele ideeën 

beschreven. Ze hebben hun mening gegeven over zes thema’s: wonen, econo-

mie / recreatie / toerisme, duurzaamheid, ontmoeten / jong / oud / meedoen, ver-

keer / parkeren, openbare en particuliere ruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de reacties blijkt duidelijk dat ons dorpsgezicht er prachtig bij staat. Bovendien 

bloeit het verenigingsleven en is er voldoende zorg voor elkaar. Toch zijn er ver-

beteringspunten aangegeven, enerzijds om het voor de huidige bewoners nóg 

beter te maken, anderzijds om Ee op de kaart te zetten. 

Dorpsbelang heeft samen met een aantal actieve dorpsgenoten alle ideeën ver-

taald naar een dorpsverkenning. Gezien de reacties op de tweede dorpsavond, 

op 20 april jl. in dorpshuis ‘de Jister’, is dit zeer goed geslaagd. De definitieve 

dorpsverkenning is dan ook zonder wijzigingen vastgesteld. Hét unieke aspect 

van Ee is het Vlasmuseum. Ons dorp zal zich de komende jaren dan ook presen-

teren als It Flaaksdoarp. Uiteraard wordt ook veel aandacht geschonken aan de 

kwaliteit van onze dorpskern. Ee is tenslotte een uniek en karakteristiek dorp, 

waar het fijn wonen en vertoeven is! 

Dorpsbelang Ee.  
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Concert “Zuid-Amerikaanse Muziek” - muziek van 

o.a. Ramirez, Jobim, Bernstein en Piazolla door een 

vocaal ensemble o.l.v. Hannie Slingerland in de voor-

malig Nederlands Hervormde Kerk aan de Omgong in 

Ee. 

 

Vrijdag 20 juli 2012, aanvang 20.00 uur, toegang vrij. 

In de week van 14 tot en met  21 juli is de voormalig Nederlands Hervormde Kerk 

aan de Omgong te Ee wederom het werkterrein van een zangcursus o.l.v. Hannie 

Slingerland. Na twee geslaagde edities met resp. Italiaanse en Spaanse muziek, 

is in 2012 het thema “Zuid-Amerikaanse Muziek”. 

 

Hannie Slingerland, zelf operazangeres en zangpedagoge, studeert met de groep 

o.a. aan de “Misa Criolla” van de componist Ariel Ramirez. Daarnaast wordt er 

ook gewerkt aan andere Zuid-Amerikaanse liederen en duetten en aan tango’s 

van o.a. Piazolla. Het geheel wordt op piano begeleid door Pieter van Randeraat. 

Heeft u interesse om mee te zingen kijk dan op 

www.hannieslingerland.nl. 

 

Op vrijdag 20 juli wordt de cursusweek om 20.00 uur 

afgesloten met een openbaar concert. Dit concert is 

vrij toegankelijk maar u kunt na afloop een bijdrage 

geven naar waardering. 

 

Brievenbus verplaatsen. 

Tijdens de ledenvergadering van het Dorpsbelang kregen we de vraag of er ook 

een mogelijkheid bestaat een meer centralere plek te bedenken voor de postbus. 

De huidige plek wordt als ver ervaren (en men moet de drukke doorgaande weg 

oversteken). Wij, als Dorpsbelang hebben dit bij PostNL kenbaar gemaakt. Als 

reactie hierop hebben we te horen gekregen dat klanten, indien er klachten of op- 

en aanmerkingen zijn omtrent de brievenbus, deze op individuele basis moeten 

inleveren bij PostNL. 

Hoe meer reacties, des te groter de kans dat er ver-

andering mogelijk is! Het komt er dus in het kort op 

neer, wanneer je wilt reageren, zul je contact op 

moeten nemen met PostNL. 

 

PostNL Klantenservice 

Postbus 99180 

8900 NA  Leeuwarden 
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Kaatsseizoen 2012/2013 van start! 

Elk jaar organiseert KV “De Trochsetters” op Koningin-

nedag traditiegetrouw de eerste ledenwedstrijd voor 

senioren. Met acht parturen op de lijst en prachtige 

weersomstandigheden waren al ingrediënten aanwezig 

voor een goede start van het seizoen! 

Daarnaast werd zoals elk jaar het startschot gelost door de muziekvereniging uit 

Ee.  

Is het niet mooi? De muziekvereniging en kaatsvereniging die hun krachten bun-

delen om de mensen uit Ee weer te laten kaatsen. We hopen dat deze traditie 

nog lang mag duren. De lijst kende 24 deelnemers op Koninginnedag, die waren 

verdeeld in acht parturen van elk drie kaatsers. De kransen op deze zonnige dag 

gingen uiteindelijk naar Harm Sijtsma, Sven de Jong en Antje de Jong - Botter.  

We zien de laatste jaren dat de deelname enigszins afneemt. Dit is natuurlijk een 

kwalijke zaak. Wil het dorp Ee met zijn verenigingsleven bestaansrecht houden, 

dan moeten we er met ons allen voor gaan. De kaatssport kent een rijke historie 

in Ee. Dus mensen, wordt lid van de club en doe mee aan de vele kaatspartijen! 

Lekker sportief bezig zijn, een sociaal praatje en een gezellige nazit. Schitterend 

toch?! 

 

Inmiddels hebben de senioren drie ledenwedstrijden gehad. Het seizoen is dus 

weer volop aan de gang. Ook zijn de federatiekaatsers langs geweest. Zelfs de 

Friese toppers uit de categorie Schoolmeisjes hebben hun kunsten al laten zien 

op het sportveld in Ee. Laatstgenoemde wedstrijd kende twee klassen. De “top-

pers” speelden in de A-klasse en in de B-klasse was er strijd tussen de aanstor-

mende toppers.  

Gelukkig kent Ee ook nog altijd sterke kaatsters. Sjoukje Visser en Aukje van 

Kuiken acteren nog steeds op het hoogste niveau bij de vrouwen. Als alles mee-

zit, komt daar snel een derde meid bij. In de categorie Schoolmeisjes is Louise 

Krol één van de uitblinksters. Zowel op de zaterdag als zondag zit ze vaak bij de 

winnende parturen. Zij speelde tijdens de KNKB wedstrijd in Ee een thuiswed-

strijd. In de A-klasse behaalde zij een tweede prijs. Net geen eerste, maar gezien 

haar talent en doorzettingsvermogen gaan er vast nog vele kransen volgen. 

 

De kinderen van KV “De Trochsetters” hebben twee wedstrijden gespeeld. Zowel 

op 11 mei als op 8 juni j.l. mochten de kleine kaatstoppers hun opwachting ma-

ken. Prachtig om te zien! Al jarenlang zijn er veel kinderen actief bij de kaatsclub. 

De club verzorgt goede kwalitatieve trainingen en regelmatig een ledenpartij. Dit 

betaalt zich uit, want de kinderen blijven komen! Wij als kaatsclub zijn daar erg 

blij mee.  
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Het seizoen is een maand onderweg en we 

hebben al vele mooie wedstrijden gezien. 

Daarnaast zijn we tot nu blij met de op-

komst. We hopen dat deze lijn zich doorzet! 

De club wil eveneens aandacht schenken 

voor de sponsors. Zonder hun is het onmo-

gelijk wedstrijden te organiseren. Dit geldt 

eveneens voor de vrijwilligers. Allen dank, 

en we maken er nog een schitterend sei-

zoen van! 

Kijk voor meer informatie en foto’s op www.kvdetrochsetters.nl. 

 

Ringrijden Tibma. 

Op 21 juli a.s. zal voor de 19
e
 keer een ringrijderij plaatsvinden op de Tibsterwei 

te Tibma. Een jaarlijks evenement dat beslist niet meer weg te denken valt. Ieder 

jaar opnieuw staan er honderden mensen langs de Tibsterwei om te genieten van 

de combinaties van paard(en) en koets(en) in een groot aantal verschillende uit-

voeringen. Veelal is de bemanning van die koetsen ook nog eens gekleed in kle-

ding die bij de aanspanning past. Het maakt het geheel er nog mooier op. De 

verscheidenheid in combinaties zal ook dit jaar weer groot zijn. KWPN-ers, Frie-

zen, pony’s in enkel- of dubbelspan. Zij zullen samen voor de nodige ontspanning 

op de Tibsterwei zorgen.  Daarnaast zullen ze 

natuurlijk ook zorgen voor de spanning, want 

het gaat er nog altijd om zoveel mogelijk rin-

gen te steken. Dat aantal wordt ook nu weer 

per ronde bekend gemaakt. Wie dat wil, kan 

dus altijd “mee blijven schrijven” en zo weten 

of  zijn of  haar  favoriet  ook in de  prijzen  zal 

vallen. Vorig jaar zat de hevige regenval ons dwars, maar dat kon de pret niet 

drukken, dit jaar hopen we natuurlijk weer op mooi weer en veel publiek. De 

prijsuitreiking is na afloop, onder het genot van een hapje en een drankje, in een 

loods van de familie Hansma aan de Kriensenswei te Tibma. Komt allen! 

Namens de organisatie: Titia Venema. 

 

Wez Fluch – Steps en Aerobics. 

Wij zijn op zoek naar sportieve dames voor op de donderdagavond. Van 

20.00 uur tot 21.00 uur eerst Steps en Aerobics, daarna nog 15 minuten 

BBB, onder leiding van Gretha Praamstra. Proberen mag altijd! 

Informatie is te verkrijgen bij Janneke Kampen (tel. 0519 - 51 83 12) of bij 

Jolanda Borger (tel. 0519 - 51 82 06).  
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Jisters yn it Nijs. 

Jarenlang werkte Frans Vlasman bij de 

familie Scherjon in Ee. Het zware sme-

derij werk moest later plaatsmaken voor 

techniek en onderhoud aan landbouw-

voertuigen. Op 27 april jl. had zijn 

werkgever Mechan Noord uit Ee een 

verassing in petto. Op zijn laatste werk-

dag werd Frans getrakeerd op een 

rondrit door het dorp samen met zijn 

gezin en kleinkinderen. 

Maar liefst 46 jaar was hij werkzaam in het smederij- en mechanisatiewerk in Ee. 

 

Jarenlang had de jeugd tijdens de zomermaanden een onderkomen bij Reinder 

Boersma. Menig Jister kan er nog over meepraten. 

Aan dit tijdperk is een einde gekomen om-

dat de tulpenteelt in Ee eigenlijk niet meer 

lonend is. De kleinere kwekers moeten het 

afleggen tegen hun grotere broers. 

U heeft de afgelopen weken diverse artike-

len in de pers kunnen lezen over Reinder 

en zijn tulpen. 

We zullen zeker de gekleurde velden in het 

voorjaar missen............................... 

 

Nieuws vanuit de muziekvereniging Melodia Oranje. 

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar in het 103-jarige bestaan van onze Christe-

lijke Muziekvereniging Melodia Oranje. Het voortbestaan hing, door een alsmaar 

teruglopend ledenaantal, aan een zijden draadje. Omdat er blijkbaar in ons dorp 

toch nog wel mensen zijn die het leuk vinden om gezamenlijk blaasmuziek te 

maken, is er hard aan gewerkt om te bekijken hoe de vereniging kon blijven be-

staan. De keuze is gevallen op het samengaan met fanfare Euphonia uit Engwie-

rum. Na wat gezamenlijke repetities vanaf november en twee goed ontvangen 

kerstconcerten in beide dorpen, is het zelfs gelukt om als “probeerproject” met 

één korps het jaarlijkse Federatiefestival van Oost-Dongeradeel te winnen! Toen 

was het voor iedereen duidelijk: deze fusie moet doorgaan. Vooralsnog wordt er 

gerepeteerd in Engwierum op de vrijdagavond, onder leiding van Andries de 

Haan. Omdat Melodia Oranje in een nieuwe vereniging op zal gaan, is er nog wel 

de gelegenheid genomen om een paar (oud)-leden met een lange staat van 

dienst in het zonnetje te zetten en de mooie titel Erelid mee te geven.  
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Dat betrof dan de nog steeds blazende le-

den Geale Postmus en Sikke Tuma en het 

oud-lid Eelkje Visser. 

Het bestuur, en daarmee de leden, vond dat 

deze mensen, die zich vele tientallen jaren, 

tot wel 60 jaar, op allerlei manieren voor de 

vereniging hebben ingezet, deze eretitel, en 

de daarbij behorende privileges, meer dan 

verdiend hebben. 

Op Koninginnedag, de dag van de lintjesregen, zijn ze in het bijzijn van hun fami-

lieleden door de muziekvereniging volkomen verrast en gelauwerd. Een mooi 

ingegraveerde glassculptuur, en oorkonde en natuurlijk een prachtige bos bloe-

men vielen hun ten deel.  

Op vrijdagavond 6 juli a.s. zal het nieuwe korps, waarvan de naam voorlopig fan-

fare Ee-Engwierum zal zijn, een concertje geven in de buitenlucht. Dit zal plaats-

vinden op het ‘dorpsplein’ voor de Hervormde Kerk te Engwierum en het begint 

om ongeveer 19:15 uur. Er zullen dan een aantal vrolijke nummers gespeeld 

worden om de aanstaande zomervakantie in te luiden. Iedereen is van harte wel-

kom (eventueel eigen stoel meenemen). De laatste activiteit van dit seizoen zal 

de muzikale bijdrage aan de tentdienst zijn, ter afsluiting van het Mini-Dorpsfeest 

in Ee. 

Maar, zoals gezegd, het muziek maken gaat gelukkig door. Vanaf 7 september 

a.s. zal de hoorn weer opgepakt worden (natuurlijk wat eerder om alvast weer 

wat te wennen…) en dan zal er gerepeteerd worden voor het Bondsconcours in 

Drachten dat in november plaatsvindt. Kerstconcert(en), Federatie- en Gouden 

Spikerfestival en kerkdiensten staan ook weer op het programma, dus er zal vol-

doende zijn om de muzikale ontspanning weer op te zoeken, voor muzikant en 

toehoorder! 

Wat het afgelopen jaar wel duidelijk is geworden, dat in een vereniging waar de 

kracht wat uit wegvloeide, er door samengaan met een soortgelijke groep weer 

veel nieuw enthousiasme kan ontstaan. Voelt u zich ook aangetrokken tot de 

fanfaremuziek en het samen muziek maken, dan bent u van harte welkom om 

ook lid van onze vereniging te worden. Voor meer informatie hierover kunt u con-

tact opnemen met Jitske Wouda, tel. 0519-518648. 

Als laatste willen de samengevoegde verenigingen iedereen heel erg bedanken 

die ons financieel, en daarmee moreel, weer gesteund hebben door het kopen 

van mooie planten of door een bijdrage te leveren aan het Prins Bernard Cultuur-

fonds. Zonder dat zou het allemaal veel moeilijker zijn om de muzikaliteit in het 

dorp voort te zetten. 

Bestuur en leden fanfare Ee-Engwierum.  
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Dartvereniging ‘de Tukker’. 

Dartvereniging ‘de Tukker bestaat al bij-

na weer een jaar. 

Met elf enthousiaste leden en twee dart 

toernooien achter de rug (wat een succes 

was), gaan ze in september starten in de 

officiële Friese Dartbond competitie. Op 

de Friese competitie zullen ze verschij-

nen in hun nieuwe  tenue, mede mogelijk 

gemaakt door de N.A.M , de Wasbeer Dokkum en Eetcafé ‘de Tukker’. Nieuwe 

leden zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met ‘de Tukker’ 

(tel. 06 – 51 45 90 23). 

 

Oldtimer grasbaan demo race. 

Op zaterdag 2 juni werd een oldti-

mer grasbaan demonstratie race in 

Ee georganiseerd. 

 

Op een perfecte locatie en een bijna 

perfecte baan kwamen bij, een iets 

te lage temperatuur, een kleine 110 

coureurs bijeen om te strijden om de 

hoogste plaatsen. 

 

De rijders waren verdeeld over div klassen:  

 de B mini’s (beginners) A mini’s (de jeugd met al enige ervaring), daarna 

zijn er diverse klassen brommer/scooter. 

 De oldtimer bromfiets hand en voet versnelling, de hobbyrijders 50cc be-

staat grotendeels uit Gebben Kreidler rijders evenals de oud wedstrijd rij-

ders 50cc. 

 Daarnaast komen de classic 125cc op de baan, dit is momenteel de 

snelst groeiende klasse waar ook veel oud wedstrijd rijders in rijden. 

 Dan is er nog de classic 250cc+, hier komende de 250cc en meer (480cc 

en o.a. 500cc) tezamen in 1 klasse. 

 En dan zijn er nog de veteranen, hier zien we nog de echte oudjes op de 

baan. 

 

De prijzen gingen naar:  

 B mini’s: 1
ste

 Jesse Meindertsma-Driesum, 2
de

 Pieter Kempenaar-Zwaag-

westeinde en 3
de

 Hendrik de Graaf-Twijzelerheide.  
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 A mini’s: 1
ste

 Wessel de Haan-Oudehorne, 2
de

 Lars de Jong-Westergeest 

en 3
de

 Gerard van Lingen-Twijzelerheide. 

 Brommer en scooter versnelling/prostock: 1
ste

 Tjalling Kinderman-

Twijzelerheide, 2
de

 Alex Hofman-Zwagerbosch en 3
de

 Gerard van Lingen-

Twijzelerheide. 

 Brommer en scooter automaat: 1
ste

 Symen Zandstra-Zwagerbosch, 2
de

 

Gert v.d Heide-Harkema en 3
de

 Edwin Pera-Harkema. 

 Brommer en scooter special: 1
ste

  Danny Gosma-Dokkum, 2
de

 Rik Klas-

ter-Hoornsterzwaag en 3
de

 Dick Vlastuin-Marum. 

 Bromfiets oldtimer handversnelling: 1
ste

 Chris van Homoet-Soest, 2
de

 

Rommert Steenbeek-Wijckel. 

 Bromfiets oldtimer voetversnelling: 1
ste

 Chris van Homoet-Soest, 2
de

 

Rommert Steenbeek-Wijckel en 3
de

 Muis Loonstra-Twijzelerheide. 

 Hobbyrijder 50cc: 1
ste

 Hendrik de Groot-Folsgare, 2
de

 Kees de Roode-

Menaldum en 3
de

 Rianne de Vries-Hoornsterzwaag. 

 Oud wedstrijdrijder 50cc: 1
ste

 Muis Loonstra-Twijzelerheide, 2
de

 Sjoerd 

Dijkema-Beilen en 3
de

 Sietse Veen-Lutjewinkel. 

 Classic 125cc: 1
ste

 Jappie Gosma-Dokkum, 2
de

 Bram Visser-De Valom en 

3
de

 Danny Gosma-Dokkum. 

 Classic 250+: 1
ste

 Johan de Haan, 2
de

 Yde Verhaag en 3
de

 Danny Pijper-

Metslawier. 

 Veteranen: 1
ste

 Lianne de Haan-Oudehorne, 2
de

 Arend Veldstra-Hemrik 

en 3
de

 Theun Zuiderveld-Veenwouden. 

De bekers voor deze winnaars werden beschikbaar gesteld en uitgereikt door “de 

Tukker”. De organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement, dat mede 

dankzij vele sponsors en vrijwilligers tot een mooie en gezellige crossmiddag 

mocht groeien. 

 

 

Nijs van Basisschool  

Nog een paar weekjes 

en dan zit het schooljaar 2011-2012 er alweer op. We kunnen terugkijken op een 

enerverend jaar. De afgelopen tijd hebben we diverse activiteiten georganiseerd.  

De Gearing heeft het monument van Dr. Ruinen geadopteerd. Zoals gebruikelijk 

heeft de schoolcommissie de herdenking op 4 mei jl. georganiseerd. Er is dit jaar 

gekozen voor een sobere invulling van de herdenking. Leerlingen van groep 7/8 

hebben gedichten rond het thema geschreven en voorgedragen, er zijn kransen 

(met door kinderen gekleurde duiven) gelegd en de Muziekvereniging heeft het 

Wilhelmus gespeeld. 
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Op 30/31 mei en 1 juni jl. is groep 7/8 op kamp geweest naar Westerbork. We 

verbleven daar op de Prinses Margriet Manege. Het weer zat de tweede dag niet 

mee, maar al met al hebben we genoten van een prachtig kamp. 

Op 14 juni jl. zijn de overige groepen met de bus op schoolreis geweest. De be-

stemming voor groep 1/2 was Nienoord en voor de groepen 3 t/m 6 Drouwener-

zand. Het weer was prachtig en de kinderen kwamen veilig en vol verhalen weer 

thuis. 

Op 13 juni jl. was het Nationale Straatspeeldag. Op de Gearing hebben we een 

zeer actieve verkeerscommissie. Samen hebben we een ‘buiten-speelochtend’ 

georganiseerd met diverse spelletjes. Het weer hielp ons goed mee, waardoor we 

ook echt lekker met elkaar konden buiten spelen. 

 

Schoolkrant. 

Drie keer per jaar (Kerst, Pasen en voor de zomervakantie) drukken we op school 

een schoolkrant. We bieden dorpsgenoten die geen kinderen meer op school 

hebben de mogelijkheid om zich tegen een kleine vergoeding te abonneren op de 

schoolkrant. Er was hiervoor ook een ledenlijst, maar deze is enige tijd geleden 

zoekgeraakt. Een groot aantal leden hebben we kunnen achterhalen en deze 

ontvangen de schoolkranten, maar een gedeelte is ook tussen wal en schip be-

land. Graag willen we de lijst weer in orde maken. Mocht u zich willen abonneren 

en u ontvangt de schoolkrant nu niet, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail 

te sturen naar directie@gearing-pcbodongeradeel.nl. Met ingang van het nieuwe 

schooljaar zult u de schoolkrant weer ontvangen. Krijgt u een schoolkrant, maar 

ontvangt u deze liever niet meer, dan kunt u zich via bovenstaand e-mailadres 

ook weer afmelden. 

 

Volleybalvereniging Oer ’t Net. 

Bij onze volleybalvereniging zijn volop mogelijkheden om als 

dorpsgenoten sportief bezig te zijn. Zo trainen er op de maan-

dagavond drie teams, twee jeugdteams en ons vlaggenschip de 

Dames 3
de

 klas Nevobo, onder leiding van oud-dorpsgenoot 

Deborah Winter. Behalve trainen hebben zij het afgelopen sei-

zoen ook Nevobo-wedstrijden gespeeld op de donderdag-

avond. 

Alle teams waren ingedeeld in een hogere klasse dan vorig jaar en eindigden in 

de middenmoot. Goede prestaties dus, waarbij opviel dat het vertoonde spel dui-

delijk vooruit ging in de loop van het seizoen. 

Woensdagavond is ingeruimd voor de recreanten, in leeftijd variërend van 20 tot 

plusminus 60 jaar. Hier wordt fanatiek getraind, eerst door de vrouwen, daarna 

gevolgd door de heren. Zij doen mee aan een recreantencompetitie in Ferwert.  
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Dit jaar was het aantal deelnemende teams in Ferwert zo groot dat de organisatie 

ons ingedeeld had op zo'n 18 wedstrijden in één winterseizoen. Een hele klus, 

die door de mannen ook niet geklaard werd, zij hebben zich halverwege het sei-

zoen teruggetrokken. Het vrouwenteam heeft het wel gepresteerd om het hele 

seizoen te spelen en ook nog vierde te worden, ondanks de personele problemen 

die zich in de loop van het jaar voordeden door blessures en zwangerschappen. 

Een hele prestatie!! Wat de mannen weer beter kunnen, dat is de nazit, het was 

geen probleem om die elke woensdagavond bij te wonen. Tot onze grote spijt 

hebben wij afscheid moeten nemen van onze trainer Harry Karssies die ons al 

zo'n 15 jaar fit en bij de les hield. Nogmaals onze dank hiervoor!  

  

Zaterdagmorgen is er tijd voor de allerjongsten. Vanaf zeven jaar zijn zij welkom 

om de beginselen van de volleybalsport te leren. Dit wordt hen spelenderwijs 

aangeleerd door Anna Eelkje en Elske Anke. Twee teams hebben ook deelge-

nomen aan de wedstrijddagen van de Nevobo, die ook op zaterdagochtend ge-

houden worden. Zij behaalden daar een heel goed resultaat, ondanks dat ze te 

hoog ingedeeld waren. Op 19 mei jl. was voor hen de slotdag met een spellencir-

cuit en pannenkoeken. 

Op 13 juli a.s. organiseert Volleybalvereniging Oer 't Net het buurtvolleybaltoer-

nooi, voorafgegaan door het jeugdtoernooi voor kinderen van de basisschool. 

Een kleine vereniging kan niet bestaan zonder steun van het dorp. Daarom hou-

den ook wij onze acties, zoals een donateursactie en de Grote Clubactie waar-

voor wij graag bij u aanbellen. Hiermee kan Oer 't Net ook het komende seizoen 

weer volop gaan volleyballen. 

 

Voetbalvereniging Oostergo. 

! !  50-jarig jubileum  ! ! 
We schrijven het jaar 1964, op de 28ste dag van de 7e 

maand. 

Er zitten vier mannen bij elkaar die tot doel hebben om 

voor de dorpen Ee, Engwierum en Oostrum een voet-

balvereniging op te richtten. En zo geschiedde. Deze 

club die de naam "Oostergo" mee krijgt overleeft alle 

stormen en blijft bestaan. Dit wil zeggen, dat in 2014 

"V.V.Oostergo" 50 jaar bestaat. 

Dat dit niet ongemerkt kan blijven moge duidelijk zijn. Het huidige bestuur heeft 

een jubileumcommissie aangesteld om een reünie te organiseren. Deze commis-

sie bestaat uit: oprichter van het eerste uur Aebele Talstra en verder coryfeeën 

als Oane Attema, Bertus Vissia, Dirk-Sieds Vries en de "Youngsters" Sjoerd Zijl-

stra en Julius de Jong en ondergetekende.  
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Wij als commissie willen naast een reünie ook een naslagwerk met alle hoogte- 

en dieptepunten van 50 jaar Oostergo. Nu is er veel bewaard gebleven aan notu-

lenboeken, spelerslijsten, enz., maar waar wij vooral naar op zoek zijn, zijn de 

verhalen achter de wedstrijden. Dus hierbij een oproep aan een ieder die thuis 

plakboeken, verslagen, krantenknipsels of wat dan ook over de "V.V.O" bewaard 

heeft. Wij zouden er graag even over willen beschikken om een zo volledig mo-

gelijk beeld van 50 jaar "V.V.O" te krijgen. 

Wat vooral van groot belang is, zijn de verhalen die u in het hoofd heeft zitten. 

Schrijf ze op om ze voor het nageslacht te bewaren. Met name de verhalen uit de 

beginperiode van de "V.V.O". Alvast bedankt en als u iets heeft kunt u contact 

opnemen met één van voorgenoemde commissieleden. 

 

Familiedag 

De voetbalvereniging uit Ee, V.V. Oostergo, hield op 2 juni jl een familiedag. Di-

verse circuits waren op het veld opgesteld en ouders speelden voetbal tegen de 

kinderen. Na ‘sport en spel’ werden de kampioenen, leiders en trainers van het 

afgelopen seizoen in het zonnetje gezet. 

Aansluitend was er een gezellige barbe-

cue, verzorgd door Cornelis de Boer. 

Mevrouw Talstra werd door het 2
de

 elftal in 

het zonnetje gezet omdat ze jarenlang de 

kleding altijd keurig verzorgde. 

 

De voetbalvereniging kon terugkijken op 

een geslaagde, sportieve maar bovenal 

een gezellige dag. 

 

Oud papier inzamelingsdata. 

In het laatste halfjaar van 2012 staat de papiercontainer op de Koarte Bún op de 

onderstaande zaterdagen van 08.45 tot 12.45 uur: 

 

28 juli  

 25 augustus 

  29 september 

 27 oktober 

24 november 

 29 december 
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It Iester Nijs no. 70 

 
Het volgende Iester Nijs verschijnt op 

zaterdag 29 september 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: info@dorp-ee.nl 
Per telefoon: 0519 51 89 17 

 
Al deze zaken en meer (de kopij) kunt u inleveren tot uiterlijk 
woensdag 19 september 2012 bij Jeannet Sipma, Lytse Loane 
16  te Ee. 
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