
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste dorpsgenoten. 

Alweer het einde van een jaar in zicht. Het is voor het Dorpsbelang een vrij in-

tensief jaar geweest, maar dat hebben we liever dan dat we aan het einde van 

het jaar zeggen: 'Het was maar een saai jaar'. 

Allereerst een goede mededeling, namelijk dat ons bestuur sinds kort weer com-

pleet is. Meindert Woudwijk heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in 

het bestuur. Meindert, van harte welkom! 

Inmiddels is de verkeersspiegel op de hoek Uniastrjitte-Stienfeksterwei geplaatst 

en wij hebben al vele goede reacties gehad. 

Op 28 november jl. is de Sint met zijn zwarte pieten weer gearriveerd in Ee. 

Verderop in dit blad vindt u daar een verslag van. 

Op 11 december jl. hebben wij een avond gehouden met de ondernemers uit het 

dorp. Wij hadden 48 ondernemers aangeschreven, maar helaas hebben maar 6 

ondernemers de moeite genomen om te komen en 5 ondernemers hebben een 

mailtje gestuurd om te melden dat ze verhinderd waren. 

Dan zijn er nog een 37 ondernemers die niks van zich hebben laten horen en wij 

vinden dit heel jammer. Gelukkig hebben wij met betreffende 6 ondernemers 

een goede en leerzame avond gehad en is besloten dat het toch voor herhaling 

vatbaar is. 

Wij hebben van gemeente Dongeradeel eindelijk een reactie gehad naar aanlei-

ding van onze boze brief, die we hadden gestuurd vanwege het voor ons zeer 

teleurstellende werkbezoek aan ons dorp dit jaar. Wij zijn op 6 januari 2010 uit-

genodigd voor een gesprek met Burgemeester Waanders en Wethouder Boersma. 
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Mids januari gaan we weer in gesprek met de Woningcorporatie over het plan 

op de Skeperij.  
De kerstboom is alweer ge-

plaatst en hopelijk zullen de 

lichtjes 's avonds weer voor 

wat sfeer zorgen. Op Oude-

jaarsavond zal er weer een 

container op de hoek worden 

geplaatst voor het Oudejaars-

vuur. Wij wensen u allemaal 

fijne Kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en een gezond 

2010 toe! 

Vereniging voor Dorpsbelangen 

Ee. 

 

 

 

 

Collecte Nierstichting. 

De collecte van de Nierstichting 2009, die ook in ons dorp is gehou-

den, heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 573,-. De collectan-

ten willen iedereen die dit mooie resultaat mogelijk heeft gemaakt 

hartelijk bedanken! 

 

 

 

 

Succesvolle cursus fotografie door FotoBuKro afgerond met praktijkochtend! 

Vier deelnemers hebben in november jl. de cursus succesvol afgerond. Het één 

jaar jonge bedrijf 'FotoBuKro' uit Kollum/Ee is dit najaar gestart met het geven 

van een basiscursus fotografie. Naast het aanbieden van veelzijdigheid in foto-

grafie werd, mede op verzoek, begin november begonnen met deze cursus. 

Veel mensen schaffen een digitale camera aan, om deze vervolgens op de au-

tomatische stand te laten staan. Met de huidige technologieën is het juist mo-

gelijk veel meer uit de camera te halen, waardoor er vrij eenvoudig een beter 

resultaat kan worden behaald. De deelnemers kregen dan ook twee avonden 

theorie voor hun kiezen. 

Na de eerste avond kregen ze een opdracht mee, om hier thuis flink mee te 

oefenen. Tijdens de tweede theorie avond bleek dat er al veel geleerd was. 

Tijdens de praktijkdag was het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. 
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De bossen in het Lauwersmeer waren hun eerste 'slachtoffer'. Paddenstoelen, 

duindoorns, medecursisten, enz. ontkwamen niet aan het oog van de fanatieke 

fotografen. Aangekomen bij het parkeerterrein stond hier een prachtige oude 

Amerikaanse Dodge. Ook hier is flink op geoefend. 

Na het nuttigen van een kop koffie, werd er koers gezet naar de haven, waar 

ook voldoende aanbod was om te oefenen met diafragma, sluitertijd, perspec-

tief, e.d. Leuke bijkomstigheid was dat zich een zeehond van dichtbij liet zien. 

De cursisten toonden zich zeer tevreden met het geleerde en hebben plechtig 

beloofd de mooie hobby fotografie nog lang te gaan uitoefenen. Vanwege 

meerdere aanmeldingen voor de cursus zal FotoBuKro ook volgend jaar januari 

starten met een tweede cursus. In principe is er de mogelijkheid om door te 

gaan tot en met maart. Informatie kan via de website 'www.fotobukro.nl' wor-

den ingewonnen. 

 

Op de foto v.l.n.r. 

Bregtje Miedema, Burt 

Sytsma, Doete Hekstra, 

Marinus Kroes, Piet 

Hekstra, Jelte Westra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocht Sinterklaas en zwarte pieten in Ee. 

Zaterdag 28 november jl. was het weer zover dat de Sint en zijn zwarte pieten 

tijd hadden om Ee te bezoeken. Er waren dit jaar nogal wat problemen met het 

vervoer van de goedheilig man en zijn gevolg. 

De boot had motorpech en lag daardoor bij een scheepswerf. Het trouwe paard 

van de sint „Amerigo‟ moest naar de veearts want hij liep kreupel. Er moest 

toen snel een ander vervoermiddel gezocht worden, dus misschien was de bus 

een optie. Gelukkig was Touringcarbedrijf Arriva Touring bereid hulp te bieden 

en tegen een kleine vergoeding een bus ter beschikking te stellen, waarvoor 

onze dank. Voorzitter Tjeerd Tanja haalde de Sint en zijn gevolg op en arri-

veerde om twee uur bij Eetcafe Lutine. Hier hadden zich al heel wat vaders, 

moeders en natuurlijk kinderen verzameld. Vicevoorzitter Tetsje van der Meu-

len heette het gezelschap daar welkom.  
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Er werden vele han-

den geschud en na-

tuurlijk pepernoten 

uitgedeeld door de 

wat drukke pieten. 

Hierna gingen de kin-

deren met de Sint en 

zijn gevolg in de bus 

en werd er nog een 

rondje om het dorp 

gereden, wat bij de 

kinderen geweldig in 

de smaak viel. Ver-

volgens  ging het hele 

gezelschap naar dorpshuis „de Jister‟. Hier had de Sint nog een gezellig samen-

zijn met de peuters en de groepen 1t/m 4 en verschillende ouders. Er werden 

versjes gezongen en verschillende kinderen gaven Sinterklaas een tekening en 

mochten even bij hem op schoot zitten. 
 

Het viel deze middag op dat 

de pieten nogal ondeugend 

waren. Ze verstopten de 

pakjes voor de kinderen en 

maakten het boek van Sin-

terklaas zoek. Gelukkig wa-

ren de kinderen heel alert 

en konden de spullen weer 

snel teruggevonden worden. 

Uiteindelijk was het dan 

tijd om de pakjes uit te 

delen. Dit is natuurlijk al-

tijd de belangrijkste ge-

beurtenis van deze middag. 

Na nog een traktatie en de gebruikelijke sinterklazenpolonaise was het al weer 

tijd voor de goedheilig man en zijn gevolg om weer verder te gaan. 

 

Voorzitter Tanja bedankte de Sint en zijn pieten voor hun bezoek en onder het 

zingen van „Dag Sinterklaasje‟ ging het gevolg weer verder. Een ieder werd 

bedankt voor zijn aanwezigheid en wel thuis gewenst. 
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Benefietconcert voor Yasap door Four Tunes 
2e kerstdag 16.00 uur hervormde kerk Ee 

Nieuw Fries vocaal kwartet 
„FOUR TUNES‟ brengt eerste 
serie kerstconcerten! 
Dit (semi) professionele 
kwartet bestaat uit Marijke 
Rodenburg (sopraan), Zwaan-
ette Dijkstra (alt), Klaas de 
Vries (tenor) en Jappie de 
Vries (bas / bariton). Ze wor-
den op piano kundig en ge-
voelvol begeleidt door Ber-
trand Pragt. 
 
Ook verzorgen zij een con-
cert op 2e kerstdag, 26 de-
cember in de Hervormde kerk 
te Ee, aanvang 16.00 uur. Dit 
is een benefietconcert voor 
de stichting YASAP. Deze 
stichting zet zich in voor het 
lot van vrouwen en kinderen 
in achterstandslanden. 
 
De eerste serie concerten 
wordt ingevuld met kerstmu-
ziek; denk aan warme en 
herkenbare kerstklanken. 

Een Fries kerstlied, een aantal Engelse Christmas carols en een drietal „klassie-
ke‟ werkjes van Webber, Rutter en Gounod.  
 
Er worden ook een aantal korte teksten (o.a. van Godfried Bomans) gesproken, 
om de kerstgedachte niet alleen door de muziek maar ook via de stilte en het 
woord vorm te geven. Een ongewoon warme en uitgebalanceerde sound maakt 
dit programma met veel herkenbare kerstsongs tot een goede plek om in de 
kersttijd met familie of vrienden te bezoeken. 
 
Het concert duurt een uur, er is geen pauze en de toegang is vrij. Wel zal er 
worden gecollecteerd, de opbrengst gaat in zijn geheel naar stichting YASAP 
(wil je meer weten over YASAP kijk dan op www.yasap.nl). 
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Melodia Oranje 
Beste dorpsgenoten! Via deze weg 
willen wij, leden, bestuur en diri-
gent van Melodia Oranje, jullie 
nogmaals bedanken voor de be-
langstelling op ons 100 jarig jubi-
leum op 14 november jl. 
De opbrengst van de enveloppen 
en sponsoractie was geweldig en 
ook de volle tent „s avonds bij 
familie Van der Hoek op het ter-
rein was prachtig!! 
Wij zien terug op een zeer geslaagde dag. Er is van de hele dag een DVD ge-
maakt die voor de liefhebber nog te koop is bij Elly van der Wielen. Ook zijn de 
jubileumboekjes bij haar te verkrijgen. Wij willen een ieder een mooi uiteinde 
van 2009 toewensen en een goed begin van 2010. 
Met vriendelijke groet Elly van der Wielen. 
 
Inloopspreekuur 

Beste leden! Wij zitten ons als bestuur van 
het Dorpsbelang wel eens af te vragen of wij 
het allemaal wel goed doen. Zolang er 
niemand klaagt is het goed zou je zeggen. 
Toch horen wij wel eens kleine dingen via via 
en vragen ons dan af waarom de mensen niet 
naar ons toekomen. De drempel om naar ons 
toe te komen is toch niet te hoog?! Wij heb-
ben als bestuur dit onderwerp eens goed be-
sproken en zijn tot de volgende conclusie ge-
komen. Misschien is het iets om 4 keer per 
jaar een inloopspreekuur te houden. 

Wat houdt dit precies in? 
Wij geven u één keer in de drie maanden de mogelijkheid naar ons toe te ko-
men wanneer u dingen hebt die u graag eens met ons wilt bespreken. Dit geldt 
voor zowel u als individueel lid, als Buurtvereniging of als ondernemer. Wij 
willen dit als proef een jaar proberen en geven u alvast 4 data, te weten: 
Vrijdag 29 januari, vrijdag 23 april, vrijdag 3 september en vrijdag 26 november 
2010. „s Avonds van 20.00 uur tot 21.00 uur. Te zijner tijd krijgt u hiervan nog 
bericht met de locatie waar het plaatsvindt. Natuurlijk kunt u ook altijd via de 
mail of telefoon problemen of suggesties aan ons doorgeven. Via de mail is dat 
t.tanja@home.nl of telefoonnummer 0519-518450. 
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Stichting Welzing Dongeradeel ‘Het Bolwerk’ 
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 en 
Coby Dijksma, ouderenadviseurs bij de Stichting Welzijn Dongeradeel “Het Bol-
werk” (E-mail: t.flameling@het-bolwerk.eu of c.dijksma@het-bolwerk.eu). 
 
Welke onderwerpen kunnen dit zijn? 
WMO-voorzieningen (aanvragen van huishoudelijke hulp, woon-, vervoer- en 
rolstoelvoorzieningen); sociale voorzieningen van de gemeente (minimaregelin-
gen, bijzondere 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. 
U kunt ook een van de volgende spreekuren bezoeken: 
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 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijkse Ledenvergadering 
vrijdag 5 maart 2010 

 
‟s avonds om 20.00 uur 
In Dorpshuis „de Jister‟.  
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It Iester Nijs no. 60 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 3 april 2010. Hebt u nieuw-
tjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurtvereniging, of 

andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of misschien wilt u wel een adver-
tentie 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 

17 maart 2010 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee. 
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