
Mei ûnder oare:

Nije bewennners

Iepen dei en robo�eest

10 keer W



Redac�e
Ytzen Westra, Burt Sijtsma,

Wim Veninga, Gerda Venema

Drukwerk

Foto’s

Het volgende Iester Nijs verschijnt in juni 2020.
Kopij kunt u vóór 30 mei 2020 sturen naar redac�e@dorp-ee.nl of inleveren bij
één van de redac�eleden.

De redac�e behoudt zich het recht voor om geschreven ar�kelen in te korten en/of
te wijzigen. Vorm- en ze�outen voorbehouden.

Iester Nijs deze keer iets later vanwege te weinig inbreng copy!

redac�e@dorp-ee.nl is ook het e-mailadres voor al uw ideeën, sugges�es, op- en
of aanmerkingen.
Het dorpsbelang is te bereiken via de mail: info@dorp-ee.nl

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

Colofon



Beste dorpsgenoten

Wat een jaar hebben we gehad! 2019 nu al weer voorbij…..
Wie weet wordt 2020 ook een bijzonder jaar vol gezamenlijke ac�viteiten,
energie genoeg in Ie.
Bezi�ers van zonnepanelen kregen volop energie en hebben waarschijnlijk wel
kunnen leveren aan het elektriciteitsnet.
Uit de enquête van Dorpsbelang/DOM in 2017 bleek dat we als inwoners van Ee
zeker geïnteresseerd zijn in duurzame energie. Dat Ee, op termijn,
energieneutraal moeten zijn, is ook bekend.
In oktober en november zijn twee avonden in de Jister georganiseerd waar we
aan de slag gingen met het speerpunt: Ee energieneutraal in 2030.
We deden dit met ondersteuning van de Friese Milieu Federa�e. Naast dat we
informa�e kregen over duurzame energie en welke mogelijkheden er zijn,
hebben we ook, met zo’n twin�g man, een plan van aanpak gemaakt om ons
doel te bereiken. We hopen dit voorlopige plan te presenteren �jdens de
jaarlijkse ledenvergadering 20 maart aanstaande. Het is een eerste stap in de
uitwerking van onze Dorpsvisie.

We wensen iedereen een gezond en energierijk jaar!

Het bestuur van Dorpsbelang

Foarwurd



Opvang voor uw kind(eren) nodig?

Bergsmawei 6 te Jouswier

facebook.com/dekealtsjes

06-23008503

gastouderopvangdekealtsjes@outlook.com

Vraag naar de mogelijkheden of maak een
afspraak om vrĳblĳvend langs te komen.
Doety Postma-Prins



Nije Boargemaster

Sa,t it no liket wurdt Johannes Kramer de nije boargemaster fan Noardeast-Fryslân.
At it troch giet en de kening jout syn goedkarring dan is de ynstallaasje pland op 6
jannewaris 2020.

Johannes Kramer is de lêste �id bot yn it nijs west oangeande it s�kstofdossier.
Wy hawwe allegear de bylden sjoen fan lilke boeren dyt mei de trekkers yn Den
Haag wiene omdat se it net iens binne mei it s�ksto�elied fan it regear.
Dit is foar Kramer noch wol even in dreech putsje.
Johannes Kramer is 52 jier , is troud, en hat 4 bern. Hy wennet no yn
Sibrandabuorren, mar sil nei de beneaming ferhúsje nei Noardeast-Fryslân.
Mr J.G.Kramer hat yn Leiden oan de Ryksunifersiteit studearre en hat in sko� wurke
by de gemeente Menameradiel.
Sûnt 2011 is hy Deputearre fan de Provinsje Fryslân. Hy is lid fan de FNP en hat ek
trou in pompebledsje op syn jas.
Hy folget folget Hayo Apothekerop dyt pleatsferfangend boargemaster is omdat
Marga Waanders nei de Waadhoeke gong.
Hy moat Ie wol fine kinne, want hy hat op 10 maaie 2014 yn Ie it Flaakspaad iepene
en wie doe earegast op de Iepen Dei.
Kramer is in persoan mei in pro�e ûnderfining en in breed netwurk.
Ik �nk dat wy wol wiis wêze kinne mei disse nije boargemaster.



Hogedĳken 106
9101 WZ Dokkum
Tel. 0519 - 292526

info@dapdokkum.nl
www.dapdokkum.nl

Dierenartsenpraktĳk Dokkum e.o.

Openingstĳden:
maandag t/m vrĳdag

08.00 - 18.00 uur

Consult op afspraak
Spoedgevallen
24 uur per dag
0519-292526



Iepen stal en robotfeest
Ein july foel der by in hiel pro�e minsken in útnoeging yn de bus foar it bywenjen fan in
iepen dei en dernei in robo�eest. Mts Kroodsma hie de stâl mei 15 meter ferlinge li�en
en de nijste melkrobot fan De Laval oanska�. Dat wie in reden om in iepen dei te orga-
nisearjen foar kollega’s en oare belangstellenden.
Oan de besteande stâl is 15 meter bybouwd . Dertroch is ek de mestkapasiteit ferrom-
me sadat der no 2500m3 mest ekstra opslein wurde kin. De stront wurdt om de 6 oe-
ren beluch�e mei in apparaat dat lucht troch de stront blaast en dat is wer goed foar
de s�ksto�úshalding. De stront wurdt dêrtroch ek goed mikst.

Der rinne no 222 kij yn de stâl om en elke ko hat in plak wêr’t er lizze kin. De kij wurde
molken at se der sels sin oan hawwe en de molke graach kwyt wolle. Tagelyk is dat in
ferheging fan de produksje en ek noch goed foar it bistewolwêzen. Der is in ko dy’t him
deis 5 kear melke lit en 62 liter molke jout.

Wat my opfoel wie dat der in serene rêst yn de stâl hearst. De kij dy’t der even lizze
wolle hawwe allegear in plak . Fjirders kinne se har wat fertroetelje li�e mei boarstels
en at se molken wurde wolle geane se nei ien fan de 4 robots. It is hiel bysûnder om te
sjen hoe’t soks giet. It jaar wurdt ô�aast en skjinmakke mei in soart sproeiapparaat en
dernei wurdt elk oer opsocht en kin de molkerij begjinne. De ko hat ûndertusken wat
lekkers krigen yn brokjefoarm. Op in skerm wurdt presys byholden hoefolle molke at de
ko per oer levert. Is it melken klear dan moat de ko fertrekke en is de folgjende oan de
beurt.

Freeds wie it in kommen en gean fan kollega’s dyt hiel nijskirrich wiene. Der wiene ek
in pro�e fertsjinwurrigers fan materiaal dy’t by de feehâlderij passe. Bûten s�e in prot-
te ark fan ûnder oare Megan Noord en Veenma en yn de sleufsilo s�e it eigen materiaal
opsteld.

De sneons wie it ek in kommen en gean fan doarpsbewenners. Yn de gru�e �nte neist
de stâl wie ko�e mei cake te krijen. Foar de jeugd wiene der knutselspultsjes. De sneon
te jûne wie it robo�eest. Nou it wie net minder dan in doarpsfeest !! It wie ôfladen fol
mei in moai s�k musyk fan Alice Springs dy’t de s�mming der goed ynkrije koe. De fa-
mylje Kroodsma waar troch te freonen noch yn it sintsje set en krigen in oantal prach�-
ge kado,s werûnder blommen in ú�ergru�e foto en fan de follybalploech in boerd mei
Robotstrji�e. Sels foar in hapke wie soarge want bûten s�e in snackwein. Tige slagge
iepen dagen, besocht troch in dikke 1300 minsken en in geweldich robo�eest. De re-
daksje fan it Iester Nijs lokwinket Mts Kroodsma mei dit moaie bedriuw.

Tekst: Ytzen Westra



Mechanisa�ebedrijf Mechan Noord

Tibsterwei 1
9131 EG EE

t. 0519-518261
f. 0519-518211

www.mechannoord.nl



1. Wa bist do?
Wij zijn Hessel Jan (29), Baukje (30) en Jonne Sverre Sinnige (2) en eind maart verwachten
we nog een kindje.

2. Wat is dyn lee�yd?
Zie vorige vraag

3. Wer komst wei.?
Hiervoor hebben we in Damwoude gewoond

4. Werom bist yn Ie kommen te wenjen?
We hadden onze boerderij verkocht en moesten snel opzoek naar nieuwe woonruimte. We
zagen dit scha�ge huisje in Ee en hadden wel zin om het te verbouwen.

5. Wat is de burgerlijke stand?
Geregistreerd partnerschap

6. Wat fynst it moaie fan Ie en omkriten?
Het is hier lekker rus�g maar toch dichtbij Dokkum

7. Wat binne dyn hobby,s ?
Wij houden ervan om thuis lekker bij de houtkachel een bockbiertje te drinken, een Zweed-
se thriller te kijken, een weekendje weg te gaan, zomers met vrienden kamperen met de
tent, wintersport en Baukje sport graag

8. Wat fynst in moaie sport om te dwaan?
Hessel Jan: wintersport. Baukje: bootcamp

9. Wat foar wurk dogst ?
Samen met nog 2 ondernemers zijn we in februari '19 Zuivelcooöpera�e ZUCO in Dokkum
gestart, hier zijn wij beide werkzaam

10. Wa t wolst sels noch kwyt?
Vanaf mei '19 zijn we hier komen wonen, we hebben eerst de tuin aangepakt, vervolgens
zijn wij in huis gaan slopen. De bovenverdieping werd niet gebruikt, hier hebben we nu 2
slaapkamers en een overloop. Beneden hebben we een kamertje met de badkamer samen-
gevoegd tot 1 grote badkamer, de wc opgeknapt, keuken er uit en opnieuw en een grote
slaapkamer achterin het huis. We hebben het gehele huis geïsoleerd, voorzien van houten
vloeren, coa�ng in de gang, keuken en wc. Al met al een hele klus die nog niet klaar is! We
hopen met de kerstdagen alles klaar te hebben :)

10 keer de W



Green Fire Eco
Pellet kachels en Pellets
Wij verkopen pelletkachels van de merken Extraflame en C.S Thermos.
Wij plaatsen uw nieuwe kachel geheel naar uw wens en wij leveren alle afvoer
materialen e.d. U hee� er geen omkijken naar.

Voordeel van een Pelletkachel?
Met een pelletkachel bespaart u honderden euro’s op uw stook-kosten. Door de perfecte dosering
van de pellets, brandt een pelletkachel optimaal met een zeer hoog rendement en omdat de pellets
zijn geperst onder hoge druk, hebben deze een hogere energie-waarde dan een gewoon blok hout.

Goedkoop verwarmen!
Pelletkachels zijn eenvoudig te bedienen. Zet hem aan en de kachel zorgt met de ingebouwde ge-
luids-arme ventilator direct voor warmte in de kamer. Met zijn ingebouwde programmeerbare ther-
mostaat wordt de ruimte prima op temperatuur gehouden.

Green Fire Eco
Tibsterwei 20
9131 EG Ee
E-mail: info@greenfireeco.nl
Tel: 06 28422180

Met een pelletkachel hee� u de sfeer
van vroeger in een modern
en energiezuinig jasje!



Bijna 8 jaar gelden ontmoeten Jelle, Wijbenga 4-8-1970 en ik, Miranda Remmerswaal,
8-9-1969, elkaar. Jelle woonde in Twijzelerheide en is geboren te Dokkum. Ik woonde
in Oegstgeest, bij Leiden.
Het klikte meteen en Jelle besloot te verhuizen naar Oegstgeest, omdat hij daar werk
kon krijgen. Maar echt aarden lukte hem niet. De vrijheden en de mooie gebieden
van Fryslân, kun je daar niet vinden. Ondanks dat Oegstgeest een dorp is, kun je het
op geen manier vergelijken met het dorp Ee.
Huizen staan op elkaar gebouwd, buren houden elkaar in de gaten , vijf bomen bij el-
kaar en dat is dan groen gebied. Men vertrouwt elkaar niet, het leven gaat daar snel
en de economie is belangrijk. Een praatje maken, geen �jd, druk, druk, druk. Alles
wat Ee niet is of hee�. Daarnaast woonde we dichtbij de A44 en onder de start en
landingsbaan van Schiphol. Om de 2 minuten een vliegtuig met lawaai en de fijnstof is
niet buiten te houden.

Op een gegeven moment waren we het zat. We vroegen ons af of we zo door wilde
gaan. Zelfs ik, als geboren stadse in het wilde westen, had er genoeg van.
We zijn op funda gaan kijken, werden meteen verliefd op het huis aan de Humalda-
wei in Ee, zijn gaan kijken, Jelle zegde zijn baan op en voilà, binnen twee maanden na
ons besluit ons leven te veranderen, zijn we verhuisd, samen met kater Lodewijk.
We zijn zeer hartelijk ontvangen door onze buurmannen, en eigenlijk iedereen in de
buurt. Ee is voor ons een warm bad. Klein, gezellig, behulpzame mensen, �jd voor
een praatje en verder alles wat je nodig hebt is in de buurt en Midden in een mooi
natuurgebied.
Jelle spreekt en verstaat uiteraard Fries, ik spreek het niet, maar versta het wel. We
zijn niet spor�ef en Jelle houdt van electronica en muziek luisteren. Ik fröbel graag.
Jelle zoekt nog werk, ik ben volledig afgekeurd. Ik heb onder andere progressieve MS.
Lopen gaat moeilijk en medicijnen en of behandelingen zijn er niet. Het huis is inmid-
dels grotendeels aangepast, alsook mijn auto en ik heb een rolstoel.
Jelle is weer terug in zijn geboorte gebied en voelt zich thuis. Ik heb vooral spijt. Spijt
dat ik niet eerder naar Fryslân geëmigreerd ben. De s�lte, de ruimte en de frisse
lucht,
de Friese mensen die de �jd nemen en je vertrouwen. Het leven is hier een stuk pret-
�ger. Nu snap ik waarom Jelle weer graag terug wilde, ik kan hem geen ongelijk ge-
ven.

Met vriendelijke groet, Jelle en Miranda

Nije bewenners
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Heftig knutselen in de Jister

Wist u dat er in Ee veel jeugdige kunstenaars wonen?
Dit werd duidelijk op de herfs�ge knutselmiddag �jdens de herfstvakan�e in "de
Jister".
In het jeugdhonk ging de jeugd vanaf groep 7 voor het betere hak en snijwerk.
Zij lieten hun crea�viteit en fantasie los op pompoenen met prach�ge crea�es als
resultaat.
De horeca en hal waren omgetoverd tot atelier voor de jongste jeugd.
Zij mochten een afdruk van een blad in klei drukken en deze beschilderen.•Ook
konden ze hun fantasie loslaten op een dennenappel met oogjes, gekleurd ijzer-
draad en / of verf.
Kinderen werken snel ....... binnen de kortste keren voorzagen ze een vetbol door-
boord met satéprikkers van verschillende kleuren wol waardoor er kleurrijke spin-
nenwebben ontstonden.
In de hal werd er gre�g gebruik gemaakt van de zwer�oekenkast en in het jeugd-
honk draaide de oudere jeugd nog een aantal verzoeknummers voor de jongere
jeugd.

Het jeugdhonk en de ac�viteitencommissie van "de Jister" hebben deze ac�viteit
�p top georganiseerd met hulp van vrijwilligers, hulpmemmen en hulpbeppe's.
Allemaal bedankt daarvoor en tot ziens bij een volgende ac�viteit in "de Jister".

Zonder ac�viteitencommissie geen ac�viteiten! Er wonen in Ee enorm veel men-
sen met leuke ideeën en / of andere sugges�es die goed van pas kunnen komen in
deze commissie. Zet je aarzeling aan de kant en kom deze commissie
versterken!•Vele handen maken licht werk. De ac�viteitencommissie bestaat mo-
menteel uit Nieske de Haan, Jannie Miedema en Doe�e Monsma.





De túnmannen fan it tsjerkhôf

Elke �isdei s�et it stek fan it tsjerkhôf iepen fan 1 oant 3 oere. Dan is der in groep
frijwilligers dwaande om it hôf netsjes te hâlden.
Dan wurdt der meand, kantsjes knipt, blêd harke, sproeid, snoeid en soms in s�en
rjocht set.
Mar �id foar in praatsje en it lêste doarpsnijs is der ek altyd.
De ploech bes�et út: Jan A, Tsjib B, Dries en Evert D, Halbe v d K, Douwe de J, Mar-
ten W en Ytzen W.
De gemiddelde lee�yd rint moai stsjin de 70 oan.
Der binne ek guont by dy roppe al jierren :”Dit is myn lêste jier”, mar elts jier binne
se yn ‘e maai�id wer present.
No soe it wol moai wêze dat der wat nije oanwas wie. Fandêr disse oprop: Liket it
dy wat ta om ek ris te helpen : Hertelik Wolkom. Ek froulju �ge wolkom. Dan feroa-
ret it praat ek wat.
Lûk ien fan boppesteande mannen ris oan de mouwe of kom ris del op in �isdei.

Ut namme fan de begraffenisferieniging.

Agenda Dorpshuis
11 Januari Bingo
24 Januari Koersbaltoernooi (voorronde 1)
31 Januari Koersbaltoernooi (voorronde 2)
7 Februari Koersbaltoernooi (finale)
8 Februari Bingo
7 Maart Bingo
6 Maart Jaarvergadering “de Jister”
4 April Bingo
18 April Vrijwilligersavond “de Jister”
27 April Koningsdagac�viteiten
6 Juni Dorpshuizenfietstocht





De Jister

Contactpersonen Dorpshuis “de Jister”
Dorpshuis@dorp-ee.nl
Tel: 0519-518525

Dagelijks bestuur:
Raymond Hoekstra: 06-29142811 (Voorzi�er)
A�e Wolters: 06-10638080 (Secretariaat)
Germien Kroodsma: 06-48809484 (Catering en Penningen)
Martha Bouma: 06-29375258 (Agendabeheer en Vrijwilligers)
Wytze Terpstra: 06-20213553 (Sleutelbeheer en Schoonmaak)
Marco Kingma: 06-22625838 (bouwcommissie)

Algemeen bestuur:
Wieger Sikkema: 06-27308338
Ytzen Westra: 06-45931005

Ac�viteitencommissie
In ons dorpshuis worden veel ac�viteiten georganiseerd door de ac�viteitencom-
missie.
Mocht u zelf ideeën hebben om iets in het dorpshuis te organiseren neem dan con-
tact op met Els Duurken. Sugges�es kunt u mailen naar duurkenels@gmail.com of
bellen naar 0646030442





Verenigingen Ee samen

Vrijdag 17 januari 2020 gaat voor 13 verenigingen in Ee in de geschiedenisboeken
als een historische avond. Op deze dag werd namelijk door deze verenigingen be-
sloten om de handen in een te slaan en 1 gezamenlijke website te bouwen. Om
21.00 uur werden de handtekeningen gezet door de verschillende bestuursleden
en kort daarna werd het glas geheven en getoost op een toch wel unieke samen-
werking.

Het Dorpsbelang had vorig jaar al bij diverse verenigingen in Ee gepolst of er be-
hoe�e was aan een gezamenlijke website. De situa�e was namelijk dat een aantal
verenigingen een website hadden, maar dat die als duur werd beschouwd en dat
het beheren van de site las�g was. Dat er verenigingen waren die graag een site
willen hebben, maar dat in hun eentje financieel niet konden dragen en/of behe-
ren. Deze signalen werden door het Dorpsbelang opgepikt en zo ontstond het
idee om voor al die verenigingen 1 website te maken en gezamenlijk te gaan be-
heren. Offertes werden opgevraagd bij website-bouwers, subsidies werden aan-
gevraagd, en verenigingen werden uitgenodigd voor deze bijzondere avond.

Op deze avond werd bekend dat het Iepenmienskipsfûns en de Rabobank geld
beschikbaar hebben gesteld voor dit ini�a�ef. Ook werd bekend dat Jelte Westra
(voormalig inwoner van Ee) de website gaat bouwen.

Na de a�rap van het Dorpsbelang, was het de beurt aan Jelte Westra om uit te
leggen aan de verenigingen, hoe de nieuwe website er uit komt te zien, dat iedere
vereniging een eigen subsite krijgt, dat het plaatsen van berichten erg simpel is,
dat er 1 gezamenlijke agenda komt voor alle verenigingen, dat berichten automa-
�sch worden doorgelinkt naar Facebook, Twi�er, etc. en dat de nieuwe website
kort voor de zomer live zal gaan. Na een aantal vragen aan Jelte en aan het Dorps-
belang, was het duidelijk voor de verenigingen en konden de handtekeningen ge-
zamenlijk worden gezet.
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De volgende verenigingen gaan gezamenlijk een website maken:

- Tennisvereniging Ee

- Christelijke muziekvereniging Lauwersfanfare

- Volleybalvereniging Oer't Net

- Voetbalvereniging Oostergo

- Gymnas�ekvereniging Wêz Fluch

- Doarpshûs De Jister

- Postduivenvereniging S.S.A.

- Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier

- Jeugdhonk It Skûlplak

- Uitvaartvereniging De Laatste Eer

- Kaatsvereniging De Trochse�ers

- Vlasmuseum It Braakhok

- Dorpsbelang Ee e.o.

Natuurlijk is er ruimte op de site voor nog meer verenigingen, dus mocht je ook
mee willen doen, neem dan contact op met het dorpsbelang.

Nadat er was getoost op dit mooie besluit, sloot het dorpsbelang de avond af, door alle
verenigingen te bedanken voor hun aanwezigheid en hun bijdrage aan deze avond, ook
Jelte Westra werd bedankt en veel succes gewenst met de vervolgstappen. Tot slot wenste
het Dorpsbelang alle verenigingen een goede samenwerking toe, die misschien wel leidt
naar nog meer samenwerking.

Vervolg: Verenigingen samen



Loonbedrijf Postma
Vooraanstaand loonbedrijf in de agrarische sector,
wegenbouw en grondverzet
werkzaamheden.

Walddyk 7
9295 LE Westergeest
Tel. 06-51010399 of
0519- 518717
Fax 0519- 518717



Foto,s



TANK SNEL EN GOEDKOOP IN EE !!
Gemakkelijk Diesel en Euro benzine onbemand tanken, 24 uur per dag, 7 dagen per
week.
De geaccepteerde passen zijn:

● bankpas
● mul�tankcard
● mkb brandstof tankpas
● travelcard
● mastercard
● visa

Voor bedrijven is er een bedrijfs tankpas waarmee u een duidelijke factuur ontvangt,
zodat u een goed overzicht hee� van de vertankingen van uw bedrijfswagens. Meer in-
forma�e bel of mail ons;

HALMA AGRO BV
De Draai 7
9076 PD St. Annaparochie
www.halmaolie.nl
info@halmaolie.nl
tel. 0518-409777
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Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informa�e op de website:
www.prak�jkopademkomen.nl of mail:
info@prak�jkopademkomen.nl of bel gerust:
Jan�ne Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

--------------------------------------------------------------------------------------
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Bel 112 als elke seconde telt.
0900 - 88 44 Geen spoed, wél poli�e.

Dokterswacht Friesland: 0900 - 112 7 112
De dokterspost is geves�gd in het pand van de huisartsenprak�jk bij het ziekenhuis,
Birdaarderstraatweg 70A, Dokkum.

AED
Aan de kan�ne van V.V. Oostergo te vinden op
Sportpark "De Streng" S�enfeksterwei 11, 9131 KK Ee

Op www.hartslag.nl kunnen par�culieren, die de AED kunnen bedienen, zich
aanmelden.

Huisarts
Huisarts H.J. Glastra van Loon MFA Anjum

Prak�jk tel nr. 0519 321286
Prak�jk fax nr. 0519 518452
Receptenlijn 0519 518222
Spoed nr. 0519 518224

De prak�jk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt tussen 8:00 en 9:30 uur bellen om een afspraak te maken: 0519 321286.
Voor spoedgevallen kunt u al�jd bellen: 0519 518224
Tijdens zon- en feestdagen, en na prak�jkuren kunt u terecht bij de Dokterswacht
Friesland, telefoon 0900 - 112 7 112.

Spreekuur Ee, dinsdag- en donderdagochtend
Wilt u een afspraak maken voor het spreekuur in Ee dan kan dat ook via onze
assistentes in Anjum. Het spreekuur in Ee vindt plaats op dinsdag- en
donderdagochtend aan de S�enfeksterwei 2 (oude Rabobankgebouw).

Algemene informatie




