
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Voorwoord. 

 

Lezers, 

Als je een Nederlandse emigrant vraagt: en wat mis je nu in je nieuwe vaderland, 

komt naast drop en pindakaas, het gemis van de vier jaargetijden veel voor. Wel-

nu, dat beeld zal na 2011 wel eens bijgesteld kunnen worden, want na een korte 

winter, voorjaar en zomer gingen we heel snel over in een lange en natte herfst. 

Maar…. ook herfstkleuren zijn mooi en de vooruitzichten zijn nu…..? 

 

In dit Iester Nijs kunt u veel lezen over de zomeractiviteiten, die werden georga-

niseerd, maar die ondanks het soms slechte weer toch doorgingen. Hulde aan de 

organisaties en deelnemers die stug doorgingen en het bewijs leverden, dat en-

thousiasme in veel gevallen een prima basis is tot succes. Wat ook opviel was, 

dat er vanuit het dorp veel belangstelling en fanatisme was bij de verschillende 

activiteiten; zoals het buurtvolleybaltoernooi en de survivaltocht. 

 

Ook voor het winterseizoen zien we dat ons dorp in beweging is. Als voorbeeld 

zien we het winterprogramma van Dorpshuis „de Jister‟. Voor elk wat wils en…… 

ontspanning door inspanning is altijd positief. Samen willen wij Ee laten bruisen. 

Wel is het een klein risico dat de verenigingen onderling onvoldoende overleg 

hebben over de data (dus een actuele database is onmisbaar). 

 

Dat onze dorpsgenoten bij de bekende sporten als kaatsen en voetbal een rol 

van betekenis spelen, is nagenoeg bij een ieder bekend, maar welke prominente 

rol onze plaatselijke duivenhouders spelen zal u verbazen; gefeliciteerd heren.  
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Dat de gemeente bezig is om de bezuinigingen op de groenvoorzieningen in te 

voeren is ook te zien in ons dorp; het verdwijnen van een aantal plantsoenen is 

daarvan het zichtbare resultaat en gras zal het gevolg zijn. 

 

Wat een primeur voor ons dorp is, is het eerste nieuwe “hufterproof” bushokje in 

Dongeradeel. Zonder hierover meer woorden te schrijven, zal het u als lezer dui-

delijk zijn, dat wij als bestuur van mening zijn, dat deze noodzakelijke voorziening 

in ons dorp moet kunnen blijven bestaan, als wij met z‟n allen maar “ff normaal 

doen”. 

 

In onze laatste nieuwsbrief hebt u gelezen dat, wij als bestuur in gesprek zijn met 

de Gemeente en de woningcorporatie, over de toekomstige woningbouw in Ee. 

Op ons verzoek om vanuit het dorp aan te geven hoe groot de belangstelling is, 

zijn een beperkt aantal reacties bij ons binnengekomen. Dit wordt vervolgd, mar it 

is dreech. 

 

Groot is de verscheidenheid in kopij, van de excursie naar de NAM-locatie, over-

leg met de gemeente tot het 55+ reis. Alles kunt u lezen en geeft de gewenste 

betrokkenheid aan, maar is ook veel werk voor de redactie in de persoon van 

Mäbel. Waardering is hiervoor is op z‟n plaats! Voor de toekomst toch iets om 

over een uitbreiding van de redactie na te denken? 

 

Mocht u, na het lezen van dit Iester Nijs, nog inwoners kennen die geen lid van 

het Dorpsbelang zijn, terwijl u denkt: „Iedereen moet toch lid willen zijn van het 

Dorpsbelang!‟, spreek ze aan! Iedereen van 18 jaar of ouder kan lid worden van 

het Dorpsbelang (gezinnen slechts 9 euro en alleenstaanden slechts 7 euro). 

 

Het Bestuur van het Dorpsbelang wenst u veel leesplezier en wij blijven samen 

verantwoordelijk voor ons dorp. Niets bijzonders; mei elkoar der foar gean! 

 

 

 

Oud papier data. 

Zoals beloofd melden wij onderstaand weer 

de data voor de inzameling van het oud papier: 

 

Zaterdag 22 oktober  

Zaterdag 26 november 

Zaterdag 24 december 
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Datum Inloopspreekuur. 
 

Zoals beloofd vindt u onderstaand de datum van het 

laatste inloopspreekuren van dit jaar: 

 

Vrijdag 9 december 2011 van 20.00 tot 21.00 uur 

 

 

Mini Dorpsfeest en Buurtvolleybaltoernooi. 

Op vrijdag 8 juli jl. kon het buurtvolleybaltoer-

nooi van Oer 't Net  te Ee, ondanks een regen-

achtige morgen, toch doorgaan (zie verslag van 

de Volleybalvereniging Oer ‟t Net verderop in dit 

blad). 

Op zaterdagmiddag 9 juli jl. (gelukkig – het was 

stralend mooi weer!) was er een spectaculair 

spellencircuit door ons mooie dorp georgani-

seerd. 

Alle buurtverenigingen (buurten) konden hiervoor 

een team opgeven. Elk team moest bestaan uit 

zes personen, met in ieder geval twee vrouwen en 

waarbij de minimale leeftijd van de gehele groep 

180 jaar moest zijn (later is deze strenge voor-

waarde ietsjes versoepeld). Gelukkig waren er di-

verse buurten die een dergelijk team bij elkaar 

konden krijgen en deze vertrokken dan ook vol 

goede moed. 

Echter, halverwege, op naar de Koarte Bún, was de snelheid enigszins uit de 

teams, want ja, het bleek toch meer een survivalcircuit dan een spellencircuit te 

zijn. 

Dit bleek vooral uit het commentaar van di-

verse teamleden, waarbij het spel op Tibma 

de hoofdprijs kreeg voor het zwaarste spel dat 

ertussen zat.  
Maar goed, iedereen hield stug vol tot de laat-

ste snik en ‟s avonds in de feesttent werd  

bekend gemaakt dat Midhúzen-Jouswier ge-

wonnen had (hoofdprijs van een buurtbarbe-

cue ter waarde van € 250,=). 

De feestband Butterfly sloot het feest af. De organisatoren kunnen terugzien op 

twee geslaagde dagen (zie voor alle foto‟s op onze website: www.dorp-ee.nl).  
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Bijeenkomst Dorpsbelang Ee met Gemeente Dongeradeel. 

Op vrijdag 15 juli jl. ontving Dorpsbelang Ee diverse wethouders en ambtenaren 

van de Gemeente Dongeradeel voor het tweejaarlijks overleg. 

 

Aanwezig namens het Dorpsbelang waren Elly v.d. Wielen (voorzitter), Jeannet 

Sipma, Mäbel Kalksma, Hans Kroodsma, Geart Kooistra en Meindert Woudwijk. 

 

Aanwezig namens de gemeente waren wethouder Albert van der Ploeg, wethou-

der Sicco Boorsma, wethouder Pietsje de Graaf, Leo Pasveer (senior Infra en 

Beheer), Ina Witteveen (dorpencoördinator). Helaas kon burgemeester Waan-

ders, wegens andere verplichtingen, niet aanwezig zijn. 

 

De voorzitter heet iedereen welkom. De nieuwe bestuursleden stellen zich in het 

kort voor. Tijdens deze bijeenkomst komen diverse zaken aan de orde, waaron-

der: 

 

Toekomst en leefbaarheid Ee (o.a. woningbouw Skeperij). Het bestuur is van 

mening: we praten niet over krimp en we geven geen krimp! Zij zien toekomst in 

Ee! In een leefbare gemeenschap heb je echter verschillende leeftijdsgroepen 

nodig. Het bestuur is teleurgesteld in de woningcorporatie. Er zijn te weinig huur-

huizen in het dorp, waardoor jongeren genoodzaakt zijn te vertrekken. Bij binnen-

komst van Ee (via de Skieppereed) ligt een “loze” hoek, waar woningen gebouwd 

zouden worden. Er zijn afspraken gemaakt met de corporatie, maar die houdt 

zich niet aan zijn woord. Wat kan het college hierin betekenen? 

Wethouder Boorsma is blij met het gevoel van het bestuur dat zij toekomst zien in 

het dorp. Krimp hoeft zeker geen bedreiging te zijn, maar het is wel belangrijk dat 

mensen zich bewust worden dat de komende jaren er een ander beeld zal ont-

staan in deze regio. Het aantal inwoners gaat dalen en over twintig jaar zal de 

gemeenschap vooral bestaan uit ouderen. Dit zal effect hebben op bepaalde 

voorzieningen en het verenigingsleven. Om hierop te anticiperen heb je een ac-

tieve gemeenschap nodig. 

De raad heeft vorige week de discussienota Leefbaarheid en Wonen vastgesteld. 

In het kader van deze ontwikkelingen geeft het college de voorkeur aan inbrei-

ding i.p.v. uitbreiding. De kern is het hart van een dorp. Het is belangrijk om die 

op peil te houden i.p.v. nieuwbouw aan de rand te creëren. Men wil daarom een 

dorpsontwikkelingsmaatschappij oprichten met als doel om verpauperde panden 

in de kernen op te knappen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. De 

beschermde dorpsgezichten zullen eerst worden aangepakt. Ee valt hieronder. 

Wethouder Van der Ploeg vertelt dat de gemeente weinig tot geen invloed heeft 

op het beleid van Thús Wonen. Het is een zelfstandige corporatie. Ze zijn echter 

wel verplicht om de lege plekken te onderhouden. Het wachten is op hun strate-

gisch voorraadbeheer.  
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De wethouder is niet op de hoogte van het feit dat de corporatie huurwoningen te 

koop zet. Hij begrijpt dat Thús Wonen kritisch kijkt naar uitbreiding in deze moei-

lijke tijden. Er staan nogal wat woningen te koop in Ee. Er ligt echter een afspraak 

dat huizen die gesloopt worden, vervangen worden door andere woningen; het 

gaat in Ee niet om uitbreiding. Hij zal dit meenemen in zijn gesprek met de corpo-

ratie en adviseert het bestuur om zelf actief te blijven richting woningcorporatie. 

Verkeersveiligheid in en om Ee. De tomtom laat veel vrachtverkeer rijden via 

Ee naar Kollumerland (sluipverkeer). De gemeente heeft hier niet veel invloed op. 

Wel heeft de provincie gepleit om speciale routes voor vrachtwagens voor de 

tomtom te laten maken. Dorpsbelang Ee zou graag zien dat de vluchtheuvels bij 

de Humaldawei en Uniastrjitte verwijderd worden. Het vrachtverkeer moet om de 

heuvel heen rijden en vernielt hierdoor de stoep. Het onderhoud van de Humal-

dawei en Uniastrjitte valt onder de provincie. Voor 2014 zal deze niet worden 

aangepakt. De bewoners van de Stienfeksterwei en de Bernhardstrjitte pleiten 

voor verkeersremmende maatregelen. Gemeld wordt dat er onlangs verkeersme-

tingen gehouden zijn, die niet verontrustend waren. Er zijn enkele hoge uitschie-

ters, maar deze zijn niet te voorkomen (zie ook het overzicht op blz. 14). Het gaat 

hier eigenlijk altijd om bewoners uit het dorp, die bekend zijn met  

de omgeving. Na de zomervakantie zal de gemeente twee weken 

lang een „Smiley‟ plaatsen op de Stienfeksterwei, zodat wegge-

bruikers beloond worden met een glimlach wanneer ze zich aan 

de wettelijk toegestane snelheid van 30 km per uur houden. 

 

Industrieterrein Tibsterwei. Het college heeft hier afgelopen voorjaar ook met 

de ondernemersvereniging over gesproken. Op zich is hier weinig over te mel-

den. Er zijn wel eens vragen binnengekomen van bedrijven, maar die hebben 

uiteindelijk niet doorgezet. Mocht er verder geen belangstelling meer zijn, dan is 

het mogelijk dat het college bij het wijzigen van de bestemmingsplannen (gebeurt 

één keer in de vier jaar), de bestemming van het terrein wijzigt. Dorpsbelang kan 

hier dan bezwaar tegen indienen. Sûd Ie project. Op dit moment is men nog aan 

het zoeken naar financiële ondersteuning. 

Centrale As: Dit proces ligt even stil. Op 15 september wordt het behandeld in 

de Raad van Staten. De uitspraak is dan 6 weken later. Dorpsbelang ondersteunt 

dit project, maar staat niet op de lijst. Dit kan alsnog via de website van Vrienden 

van de Centrale As. Wethouder Van der Ploeg dankt het bestuur voor hun onder-

steuning. 

Wat verwacht het college van dorpsbelang? Het bestuur vraagt zich af wat het 

college verwacht van een bestuur in deze tijden van bezuinigingen. Is het reëel 

om veel bij de dorpen zelf neer te leggen, zoals bv. het onderhoud van het 

dorpshuis? Wethouder Boorsma legt uit dat de gemeente een startsubsidie geeft 

aan de dorpen voor een dorpshuis. Het dorp was altijd al verantwoordelijk voor 

de exploitatie en sinds kort ook voor het onderhoud.  
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Grote bedragen voor bv. vervanging verwarmingsketel of onderhoud van het dak 

kunnen aangevraagd worden bij de gemeente. De raad beslist hierover. Verder 

kan het dorp gebruik maken van de jaarlijkse onderhoudsplanning van het team 

Openbare Werken. 

Het bestuur vindt het jammer dat de gemeente bezuinigt op de communicatie. Op 

de gemeentepagina staan niet meer de oud-papieracties, de agenda‟s van de 

raadscommissies, etc. Niet alle bewoners hebben internet! Het college zal dit 

signaal meenemen. 

In de Rondvraag vertelt wethouder Van der Ploeg dat gisteravond in de raad de 

perspectiefnota is behandeld. Er zal de komende tijd veel op ons afkomen. Ge-

meenten moeten straks de Wet Werken Naar Vermogen uitvoeren. Het rijk komt 

niet met extra subsidies voor het uitvoeren van deze taken. 

De raad is bezig met een takendiscussie. Wat hieruit gaat komen is nog niet hel-

der, maar het zal de gemeenschap zeker pijn gaan doen. Een aantal voorzienin-

gen zullen waarschijnlijk verdwijnen. De gemeente reserveert jaarlijks 700.000 

euro voor investeringen (Centrale As, Sud Ie etc.). Ook meldt hij dat Staatsbos-

beheer de dorpsbosjes kwijt wil. Ze hebben geen geld meer voor het onderhoud. 

Het dorp zou zo‟n bosje kunnen overnemen. Door het instellen van een groen-

commissie kun je zelf het bos onderhouden. Dit zorgt vaak ook voor binding on-

derling. Hij vraagt het bestuur hierover na te denken. Wethouder De Graaf vraagt 

of de MKZ-crisis, nu bijna 10 jaar geleden, nog effect heeft op de bewoners. Het 

bestuur is van mening dat een aantal andere trieste voorvallen het dorp meer 

getekend heeft. Het heeft de bewoners wel meer bij elkaar gebracht, wat te mer-

ken is bij de activiteiten in het dorp. Jeannet Sipma vraagt of per dorp er geen 

schema kan komen van de veegauto. Het gebeurt nu vaak dat de veegauto komt 

en niets kan doen, omdat bewoners er auto‟s geparkeerd hebben. Als dit van 

tevoren bekend is, kunnen bewoners hier rekening mee houden. Wethouder de 

Graaf zal dit meenemen in haar overleg met Gemeentewurk. Hierna bedankt de 

voorzitter iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergade-

ring. 

 

Ringrijders Tibma trotseren de elementen.  

Op zaterdagavond, 23 juli jl., om 19.00 uur 

vond de jaarlijkse ringrijderij op Tibma 

plaats. Onder barre weersomstandigheden 

streden de paardenliefhebbers om de eer. 

Slechts enkele toeschouwers keken, vanuit 

de auto of onder een paraplu, het mooie 

schouwspel aan. 

In een viertal ronden was het H. Hofstede uit 

Surhuizum die de eerste prijs in de wacht 

sleepte met 38 punten.  

blz. 6         17
de

 jaargang no. 66
       



 

 

L. van der Zwaag uit Broeksterwoude werd tweede en de derde plaats was voor 

E. van der Leij uit Kollumerpomp. B. Boersma uit Damwoude werd vierde. De 

uitreiking van de prijzen was als vanouds bij de fam. Hansma (zie voor alle foto‟s 

onze website: www.dorp-ee.nl). Ringrijden Tibma in 2012 is op 21 juli. 

 

Excursie NAM-locatie ‘de Tibben’. 

Op donderdag 15 september jl. vond de excursie bij de 

NAM-locatie „de Tibben‟ plaats. Deze excursie is georgani-

seerd naar aanleiding van de informatieavond, die voor de 

zomervakantie al had plaatsgevonden. Gezien de grote 

belangstelling op de informatieavond, heeft de NAM, in 

overleg met Dorpsbelang Ee, besloten om de bewoners 

van Ee en omstreken uit te nodigen voor een bezichtiging 

van de boortoren in de periode dat deze aan het boren zou 

zijn. Door middel van een informatiebrief van het Dorpsbe-

lang werd u allen op de hoogte gesteld van deze mogelijk-

heid en u heeft zich dan ook massaal aangemeld. 

Bijna 100 inwoners kon Annemieke Hemmer (communicatieadviseur van de 

NAM) dan ook verwelkomen op donderdag 15 september jl. Een droge dag met 

mooi weer! Deze grote groep werd in tweeën gedeeld, omdat 100 personen in 

één keer op bezoek te laten gaan, een beetje teveel van het goede was.  
Voor deze gelegenheid was Dorpshuis „de Jister‟, op verzoek van de NAM, geo-

pend en vanaf 18.00 uur konden de eerste personen al worden ontvangen onder 

het genot van een kopje koffie of thee. 

Groep 1 (46 personen) werd welkom gehe-

ten door Annemieke, waarna iedereen om 

18.30 uur in bus plaatsnam (jawel, een 

echte touringcar van Dalstra Reizen) om 

vervoerd te worden naar de NAM-locatie. 

Op locatie werd de groep wederom in 

tweeën verdeeld: de ene helft kreeg een 

theoretische uitleg en de andere helft 

kreeg een praktische rondleiding. Om 

19.50 uur kon groep 1 (53 personen) in de 

bus plaatsnemen voor dezelfde reis (gelukkig had de buschauffeur een Tom-

Tom). Twintig minuten later dan gepland (ja, ja, groep vond het zo interessant 

en had zoveel vragen dat groep 2 echt wel op haar beurt moest wachten) arri-

veerde groep 2 op locatie. Deze groep kreeg ook in twee groepjes uitleg over de 

boorlocatie en hoe men ertoe gekomen is om hier te gaan boren. Na afloop van 

elk bezoek konden beide groepen zich tot slot weer in „de Jister‟ melden voor een 

afsluitende borrel, frisje of nog een kopje koffie of thee, waar dankbaar gebruik 

van werk gemaakt omdat het toch al wat koud en donker was geworden.  
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Deze gehele excursie werd ons aangeboden door de NAM, waar Dorpsbelang Ee 

en de deelnemers haar dan ook hartelijk voor bedanken (zie voor alle foto‟s op 

onze website: www.dorp-ee.nl). 

 

Voetbal in Ee 

Het kan u als inwoner van Ee en omstreken niet ont-

gaan zijn; er wordt ook gevoetbald in uw dorp. In 1964 

is de voetbalvereniging Oostergo opgericht. De eerste 

jaren werd er gevoetbald op een terrein achter „de 

Jister‟. Tegenwoordig wordt er gespeeld op sportpark 

„de Streng‟ aan de Stienfeksterwei. Onze vereniging 

telt 130 leden, verdeeld in 50 senioren en 80 jeugdle-

den. Er zijn drie seniorenelftallen en vijf jeugdteams. 

Bijzonder is dat er ook bijna 130 vrijwilligers bezig zijn om deze sport binnen ons 

dorp mogelijk te maken. Van begin september tot eind mei kunt u ons op de za-

terdag aanmoedigen, onder het genot van een lekker bakje verse koffie uit onze 

kantine. U kunt ons ook volgen op de website www.vvoostergo.nl. Een paar keer 

per jaar komt er een clubblad uit. U kunt zich daar op abonneren wanneer u mi-

nimaal 5 euro doneert. Mocht u na het lezen van deze info zin krijgen om te gaan 

voetballen of toe te treden tot ons vrijwilligerslegioen; Raymond Hoekstra, tel. nr. 

518674, is de man die u hierbij verder kan helpen. 

 

Teletekst……..?! 

De ogen zijn omhoog gericht, niks ontgaat hem van wat er in het luchtruim ge-

beurt. De handen in de broekzakken, schouders iets voorover gebogen. Hartslag 

tikt de 120 slagen per minuut aan. Er wordt gedrenteld, zonder dat de ogen ook 

maar een ogenblik het luchtruim verlaten. Wachten, wachten en nog eens wach-

ten…… op dat ene moment. Dat moment waarvan de gehele week in het teken 

heeft gestaan. Uren van aandacht, verzorgen, schoonmaken, voeren…. De tele-

foon gaat: eerste melding in Buitenpost. Binnen 5 minuten moet het nu gaan ge-

beuren. De rode toets van de telefoon is net bevrijd van de druk van de vinger of 

daar komt hij. Het moment is daar. De hartslag gaat nog eens 5 tellen omhoog. 

Als een echte Boeing 747 komt de gevleugelde vriend op zijn doel af. Moege-

streden en op zoek naar water, beroeren zijn twee pootjes de stap. Een piepsig-

naal klinkt. De duif gaat naar binnen en ziet daar staan, waar hij de laatste kilo-

meters enorm veel behoefte aan had: water!! De hartslag van de duivenmelker 

gaat zienderogen naar beneden, de spanning wordt verruild voor een grijns op 

het gezicht. Dit zou wel eens een supertijd kunnen zijn. Snel wordt nog even ge-

checkt of de computer alles goed heeft geregistreerd. Gelukkig het klopt allemaal. 

De uren daarna komen duivenboeren bijeen, om elkaars tijden te vergelijken. Het 

vermoeden van de supertijd, wordt bevestigd. Niemand in de wijde omgeving 

heeft zo snel gevlogen als de gevleugelde vriend. Het zal toch niet waar zijn.  
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Van de ongeveer 9.800 duiven, deze 

duif als eerste, met een gemiddelde 

snelheid van meer dan 90 km/uur. ‟s 

Middags komt het verlossende be-

richt. Als eerste geklokt op de vlucht 

van 450 km helemaal uit St. Quentin 

(Frankrijk). En dat betekent op tele-

tekst. Bijna het ultieme doel van iede-

re duivenmelker.  

Het overkwam dit duivenseizoen zo-

wel combinatie Klaas/Jacob de Jong 

als Jappie de Jong. 

 

Een prestatie van formaat, waar je een seizoenlang op kunt teren. Heren geluk 

gewenst met deze prestatie van formaat, mede dankzij de gevleugelde vriend! 

 

Oer 't Net nieuws.  
Na een welverdiende vakantie pakt ook de 

plaatselijke volleybalvereniging de draad 

weer op. Alle ploegen zijn na een korte 

voorbereiding weer in competitie. We heb-

ben weer een damesteam in de Nevobo 3e 

klas te spelen en een B- en C-team bij de 

jeugd. Verder spelen er een paar teams 

minivolleybal. Een prima vertegenwoordi-

ging van onze vereniging dus. We hopen 

verder op een succesvol seizoen en wie 

weet zit er weer  een kampioenschap in. 

Bijgaand nog de kampioensfoto van vorig seizoen van het C-team die per abuis 

ontbrak in het vorig Jister Nijs. 

 

Ook de dames- en herenrecreanten spelen in Ferwert weer op hun eigen onge-

kend hoge niveau! Deze teams kunnen nog wel wat versterking gebruiken omdat 

er door natuurlijk verloop wel enige onderbezetting is. Dus kom op een woens-

dagavond gewoon eens langs en u zult merken dat u een hele aparte donderdag 

hebt!! 

 

Verder zijn we blij dat één van onze oudste en trouwste leden Piety Timmermans 

na een ernstige ziekte weer thuis is uit het ziekenhuis, waar ze in haar eigen ver-

trouwde omgeving weer aansterkt. We hebben zelfs gehoord dat ze binnenkort 

weer komt volleyballen!! 
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Ook door zwangerschappen missen we zo nu en dan speelsters, maar op den 

duur levert dit weer nieuwe leden op!! Gefeliciteerd Afke en Corry!! 

 

Ook het bedrijfsleven ontdekt onze opmars 

in het Nevobo gebeuren en sponsort ons 

damesteam. Dit gebeurt in de vorm van 

nieuwe shirts beschikbaar gesteld door 

firma Veenma uit Niawier en trainingsjacks 

gesponsord door bouwbedrijf Visser uit 

Oostrum. Hartelijk dank hiervoor. Hieron-

der afgebeeld het damesteam met de 

nieuwe outfit!! 

 

Afgelopen zomer, welteverstaan 8 juli konden we onder ideale omstandigheden 

ons jaarlijkse buurtvolleybaltoernooi houden. 's Middags waren alle kinderen van 

groep 3 t/m 8 van Ee, Engwierum en Oostrum uitgenodigd voor een circulatie 

minivolleybaltoernooi. Een dikke 30 kinderen speelden fanatiek maar toch spor-

tief om de winst. Het was opvallend dat ondanks het leeftijdsverschil alle kinderen 

goed met elkaar samenspeelden, goed zo! Na afloop kreeg een ieder dan ook 

een dikverdiende medaille.  

 

's Avonds waren de 'ouderen' aan de beurt. Er waren 12 ploegen aanwezig. Na 

afloop van de poulewedstrijden konden de volgende vier ploegen zich opmaken 

voor de halve finales: Midhúzen 1, de Skeperij, Hege en Lytse Loane en de Ach-

terwei. Na twee spannende wedstrijden bereikten de Skeperij en de Achterwei de 

finale. Midhúzen en de Hege en Lytse Loane mochten strijden om de derde prijs. 

De Achterwei versloeg de Skeperij met dikke cijfers (26-16) en mocht na afloop 

bij de prijsuitreiking in de tent, de wisselbeker mee naar huis nemen. De Skeperij 

moest genoegen nemen met de tweede plaats en derde werd Midhúzen. Het 

bestuur van Oer 't Net kan terugkijken op een geslaagde volleybaldag. 

 

Bijzonder geslaagd 55-plus reisje.  
Op donderdag 22 september jl. vond weder-

om het jaarlijkse 55-plus reisje plaats. 

Om kwart voor negen ‟s morgens kon Mäbel 

Kalksma 23 senioren verwelkomen. Dit jaar 

was er maar een klein clubje, maar dat mocht 

de pret niet drukken en we hebben er dan ook 

een prachtige dag van gemaakt. De bus, be-

stuurd door Tjeerd Tanja, vertrok richting Boe-

rakker om hier een bezoek te brengen aan de 

Struisvogelhouderij van familie W. de Kreij.  
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We werden ontvangen met koffie en een struisvogeleierkoek, waarna we een 

korte film te zien kregen over het dagelijks leven op de struisvogelhouderij. 

Hierna volgde een korte presentatie, waarin we van alles te weten kwamen van 

de struisvogel, zijn gedrag en de producten die zij voortbrengen. Buiten gingen 

we de struisvogels (en emoe's en nandoe's) van heel dichtbij bekijken en voeren. 

Maar pas op! Struisvogels kunnen ook 

heel gevaarlijk zijn. Toch waren er enkele 

dapperen onder ons die het aandurfden. 

Na de rondleiding wandelde iedereen op 

z‟n gemak nog even rond of ging in de 

winkel kijken voor een souvenir of een van 

de vele struisvogelproducten, te weten: 

 

Vlees (Dit is gezond omdat struisvogel-

vlees, van alle vleessoorten, het minste vet 

bevat),   leerproducten  (Het  leer  van  een 

struisvogel is een hoogwaardig en exclusief leer en wordt voor diverse doelein-

den gebruikt), uitgeblazen eieren (Kaal of beschilderd te koop, ook van de emoe 

en nandoe), halve schalen (Als een kuiken uit het ei komt, blijft de halve schaal 

over. Deze is te verwerken tot leuke bloemstukjes of kan gebruikt worden als 

beschilderde schaal), eierkoeken en advocaat, cosmetica en huidverzorgingspro-

ducten en veren in allerlei maten en soorten. 

Na dit, zeer interessante, bezoek, vertrokken 

we richting Zuidlaren, om te lunchen in Res-

taurant „Het Sprookjeshof‟. Al snel, na een 

voortreffelijke broodmaaltijd, gingen we naar 

Eenrum om een bezoek te brengen aan 

Abraham‟s Mosterdmakerij. Hier werden we 

ontvangen met koffie en koek, waarna een 

rondleiding volgde met tekst en uitleg van 

een zeer boeiende persoon. Hij vertelde dat 

er  vroeger  ook  nog  azijn  werd gemaakt in 

de  schuur ( dit  is nodig voor het maken van 

mosterd), maar hier zijn ze mee opgehouden omdat de zuren, die vrijkomen met 

het maken van azijn, het rieten dak aantasten. Boeren verbouwden vroeger mos-

terdzaadplanten en dan alleen de soort met de zwarte zaadjes („Op zwart zaad 

zitten‟). De mosterd die hier gemaakt wordt is, volgens de verteller, vele malen 

beter dan die uit de supermarkt. Op deze mosterdmakerij wordt er namelijk wel 

voor gezorgd dat de etherische oliën bewaard blijven in de mosterd. Hierdoor 

heeft deze mosterd ook nog een heilzame werking. Men at vroeger vaak vet eten 

en nam dan een lepeltje mosterd na de maaltijd in, omdat deze mosterd vetten 

afbreekt („Mosterd na maaltijd‟).  
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Een voetenbadje met mosterd – heerlijk na een lange dag wandelen (winkelen 

voor de dames) en nog veel meer . . . . . . 

Na deze buitengewoon verhelderende uitleg 

staken we over naar de Kaarsenmakerij van 

Wilhelmus, waar we zelf kaarsen mochten 

maken. Tijdens deze workshop waren de 

kwinkslagen en bedekte grappen niet van de 

lucht, maar iedereen kon vertrekken met z‟n 

eigen gefabriceerde kaars. Al giechelend en 

lachend stapte men weer in de bus, waarna 

de reis naar Zwaagwesteinde ging voor een 

lekker diner bij Restaurant „Old Dutch‟. 

Tijdens het diner werk Tjeerd Tanje nog even door Elly van der Wielen in het 

zonnetjes gezet en bedankt voor zijn onvermoeibare inzet (acht jaar lang) als 

voorzitter van het Dorpsbelang en als buschauffeur van vele, prachtige 55-plus 

reisjes. Ook Jaap Eisinga nam nog even het woord en bedankte het Dorpsbelang 

voor een prachtige, zonnige en zeer afwisselende reis. Moe, maar voldaan, 

kwamen we, net na acht uur ‟s avonds, weer aan in Ee, waarna iedereen, bepakt 

en bezakt naar huis ging (zie voor alle foto‟s op onze website: www.dorp-ee.nl). 

 

Wielerteam uit Ee in het nieuw. 

Wekelijks vormt een bont (qua kleding) gezelschap het wielerteam uit Ee. Iedere 

zondagmiddag zo rond de klok van half twee, gaan er een 7 tal vingers omhoog 

om de windrichting te bepalen. Op basis van dit al eeuwenoude hulpmiddel wordt 

de route bepaald. Al jarenlang bepaalt de windrichting de gekozen koers. Eerst 

wind tegen om vervolgens op de terugweg te kunnen genieten van de wind in de 

rug van een zevental afgetrainde lichamen. Lichamen verpakt in een hoogstaand 

modieus, door moeder de vrouw uitgekozen tricot. Echter een eenheid is het niet. 

De een houdt van knalgeel, de ander van turquoise blauw en weer een ander van 

zeegroen…………… 

 

Hoogste tijd dus voor een uniform net geheel. 

Een sponsorcommissie werd in het leven 

geroepen, met een heel duidelijke opdracht. 

Ga op zoek naar wielerliefhebbers, die willen 

investeren in een wielerteam, waaruit eventu-

eel een nieuwe Pieter Weening of Lieuwe 

Westra kan ontspruiten. Na een week kwam 

de commissie met de volgende namen: 
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Jelte Westra:  directeur / groot-aandeelhouder van J-Media 

Corry Alting: directrice / groot-aandeelhouder van Financieel Advies-

bureau Corry Alting 

Johannes en Klaske: eigenaars van Café Fryslân in Oostrum 

 

Fantastisch natuurlijk. Meteen shirtjes laten ontwerpen en bijpassende kleuren 

uitgezocht. En het resultaat mag er zijn. Sinds kort ziet het wielerteam uit Ee er 

dus keurig verzorgd uit. In dit tenue zal de komende jaren de Elfstedentocht weer 

worden gefietst. Staan de Pieter Weening classic en de Elfmerentocht weer op 

het programma en willen we het komende jaar het vlakke Friesland een paar 

dagen inruilen voor de heuvels in Gelderland (Posbank) en in Zuid-Limburg. Op 

de foto zie je het trotse team met de sponsoren. Sponsoren bedankt hiervoor!! 

 

Activiteiten S.W. ‘Het Bolwerk’ Afdeling EE. 

 
Koersbalclub EE 2011   Sjoelen EE 2011 
 
Altijd gehouden op een dinsdag in Dorpshuis ‘de Jister’. 
Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 2,00. 
 
11 oktober    18 oktober 
25 oktober    15 november 
8 november    13 december 
22 november 
6 december  
20 december 
 
 
 
 

It Iester Nijs no. 67 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 24 december 2011. 
 
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 ge-
ven 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 woens-
dag 11 december 2011 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.  
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Verkeerstellingen 
 
Inleiding 
De verkeerstellingen hebben plaatsgevonden in 2009 en 2011. Deze ver-
keersmetingen moet een inzicht geven over de verkeerssituatie. Op de vol-
gende punten zijn er verkeersmetingen verricht: 

1. Stienfeksterwei (Jaachpaad – Kom Ee) 
2. Stienfeksterwei (Bernhardstrjitte – Dr. Ruienenstrjitte) 

 
Resultaten 

Telpunt 1 
Straat: Stienfeksterwei Teljaar: 2009 

Plaats: Ee 

Werkdag etmaal intensiteit 
Hoeveelheid verkeer op gem. 
werkdag (excl. Fietsers) 

689 

Gemiddelde snelheid (V50) 48 km/uur  

 V85 
85% van het verkeer over-
schrijdt deze snelheid niet 

60 km/uur 

 Vmax 
Hoogst gemeten snelheid 
tijdens telperiode 

98 km/uur 

 

 
 

Telpunt 2 
Straat: Stienfeksterwei Teljaar: 2011 

Plaats: Ee 

Werkdag etmaal intensiteit 
Hoeveelheid verkeer op gem. 
werkdag (excl. Fietsers) 

854 

Gemiddelde snelheid (V50) 37 km/uur  

 V85 
85% van het verkeer over-
schrijdt deze snelheid niet 

47 km/uur 

 Vmax 
Hoogst gemeten snelheid 
tijdens telperiode 

127 km/uur 

 

 
 
Op de volgende bladzijde vindt u de hoogst gemeten snelheden tijdens de 
meetperiode van 70 km/uur of sneller van telpunt 2.  
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Hoogst gemeten snelheden 

 

Datum 
2011-06-08 
2011-06-09 
2011-06-09 
2011-06-09 
2011-06-09 
2011-06-09 
2011-06-10 
2011-06-10 
2011-06-12 
2011-06-12 
2011-06-12 
2011-06-12 
2011-06-12 
2011-06-13 
2011-06-13 
2011-06-13 
2011-06-15 

Tijd 
21:34:48 
06:36:37 
07:18:09 
16:42:11 
19:32:51 
22:52:56 
05:47:58 
12:52:44 
05:06:42 
12:16:57 
12:33:38 
14:31:26 
18:12:09 
00:00:49 
02:20:21 
22:48:33 
06:02:39 

km/h 
70 
71 
81 
74 
80 
85 
71 
77 
71 
74 
79 
74 
127 
76 
75 
76 
78 
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Green fire eco 

Pellet kachels-Pellets 

Bespaar 40% op uw stookkosten. 

Ervaar het genot van een houtkachel. 

Zonder te zagen. 

Kachels brandend te zien bij ons. 

J. Grijpstra 

Tibsterwei 20 

Voor bezichtigen bel: 

06-28422180 

www.greenfireeco.nl  

 


