
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord. 
 
Dorpsgenoten, 
Voor u ligt een vol Iester Nijs. Als bestuur hebben wij de indruk, dat u de weg 
naar dit medium steeds beter weet te vinden. De verscheidenheid aan artikelen is 
ditmaal bijzonder groot. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de vele activiteiten 
die er deze maanden in ons dorp hebben plaatsgevonden. Ja, leest u zelf maar 
over: ……De NAM excursie, of de intocht van de goed heilig man, de verkiezing 
van de kinderburgemeester, Jisters yn Hea, de brommerclub Ee, enz. enz. 
 
Toch een bevestiging dat wij als Jisters samen invulling geven aan onze dorps-
gemeenschap, waarbij de gemeenschapszin wel degelijk aanwezig is. 
 
Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar dan ook als positief ervaren. Bij al de 
activiteiten gaf u de betrokkenheid aan. 
 
Nog niet iedereen, maar wel velen spelen daarin hun rol om de gewenste en 
eigenlijk noodzakelijke leefbaarheid in stand te houden. Dit onderwerp zal de 
komende maanden weer prominent op de agenda‟s staan. Zeker ook voor ons 
dorp zal de discussie over de toekomst van het aantal huurwoningen de nodige 
aandacht van ons, maar ook de verschillende overheden, vragen. 
 
Over een aantal dagen ligt het jaar 2011 alweer achter ons. Toch altijd weer een 
bijzonder moment. Voor de één was het een “niks aan de hand” jaar terwijl een 
ander, zich 2011 zal blijven herinneren als het jaar waarin…… en dan is de invul-
ling heel persoonlijk.  
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Zeker in deze “donkere” dagen kan er een groot onderling verschil in de persoon-
lijke omstandigheden zijn. Laten we SAMEN proberen er iets moois van maken 
en dat begint in ieder geval met aandacht voor elkaar. Dorpsbelang Ee zal in 
ieder geval op 20 januari 2012 een begin maken met een bijeenkomst voor alle 
ondernemers in Ee en omstreken! Nadere informatie volgt begin januari. 
 
   Hoe het ook is, als bestuur wensen wij een ieder 
   noflike kriistdagen en in lokkich 2012 ta, 
   waarin wij samen proberen door te gaan op de  
    ingeslagen weg. 
 
 
 
HEA   -    IMITAASJE!      
Woansdei 26 oktober jl. kom ik frij wat let thús fan in gearkomste. En sa as ik dan 
fakentiids doch: noch eefkes de tillevyzje oan en in rûntjse seppe om de lêste 
ûntjouwings op it mêd fan it wrâld -, it nasjonale  en it Fryske nijs te hearren. Ta 
myn fernuvering sjoch ik dêr yn Hea in tal bekende gesichten op it skerm. Fjou-
wer jonges út Ie en Eastrum: Eelke Veltman, Arjen Ferwerda, Ype Zaal en Ande-
le Veltman rinne op ‟e Terpleane. Hja fertelle dat se op in frije midzje wat yn it 
doarp omhongen en net goed wisten wat se dwaan soenen. 

Op in stuit beslute se om samar in pear 
minsken oan te sprekken en harren te 
ynterviewen. Se betinke wat fragen sa‟s: 
wat dogge jo en wat is jo  favorite iten, jo 
leafhawwerijen en oare soksawat saken. 
De minsken geane der ek noch op yn en 
guond tinke sels dat se fan Hea binne. 
Op ien as oare wize binne dizze fjouwer 
mantsjes yn kontakt brocht mei Omrop 
Fryslân en dan docht bliken dat de echte 
Hea-mannen nei Eastrum komme wolle 
om opnames te meitsjen!  

Op in sinnige midzje is it safier en nei de nedige tariedings geane se mei inoar op 
en paad. De jonges hawwe in mikrofoan mei, in kamera, in notysjeboek en oare 
profesjonele opnameapparatuer. Se komme by in man dy‟t geiten op it hiem te 
rinnen hat en eefkes letter binne se by de pleats fan Rotteveel. Bea, de boerinne 
tinkt eefkes: wat is dit hjirre mar al gau giet se hielendal yn it stik mei. Op ‟e 
fraach : „Wat is jo hobby?‟ andert se dat se graach sjongt en as ien fan de jonges 
it Hea-boek oerlanget klinkt it Hea-liet al gau út folle boarst troch de eter. Se nimt 
de hiele ploech mei de stâl yn en dêr leit se oan de jonges út werom de sturten 
fan de kei fêst sitte oan linen. As ien fan de kei begjint te skiten seit Arjen: wy 
komme hjir leau‟k wol op it goeie momint! As de opnames klear binne freget de 
regisseur: hoe fûnen jim it gean?  
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De jonges fine it allegear prachtich, mar se ha noch net yn ‟e holle om hjir echt 
harren berop fan te meitsjen. Se wurde leaver beropsfoutballers en as dat net 
slagget: dan mar ober, pizzakoerier as formule 1 racer. Hoe it ek komme sil: de 
jonges ha hjir in moai stikje tellevyzje fan makke en oan de reaksjes te hearren 
hawwe der in soad minsken wille fan  hân!  
As jo it noch net sjoen ha: eefkes op ‟e kompjûter googelje en yntikke: „Hea - 
imitaasje‟ en dan krije jo it You Tube filmke der foar! 
 
In ynwenner fan Ie. 
 
Intocht Sinterklaas in Ee. 

Beste bewoners van Ee, en natuurlijk al 
die lieve kinderen die daar wonen. 
Zaterdag 26 november 2011 ben ik weer 
met mijn Pieten in jullie dorp aan de Dok-
kumer Ee aangekomen! 

 
Geweldig dat jullie er allemaal weer wa-
ren, zelfs meneer Jitse Steegstra had 
weer een plaatsje vrijgemaakt waar we 
onze boot konden aanmeren! 

En op de kade werden we verwelkomd door meneer Hans  van  Dorpsbelang Ee, 
die samen met de kinderen stond te zin-
gen. „Wat een zangtalent is dat geworden 
zeg!‟ Vroeger deed ie nooit zo hard mee 
in de klas als ik eens langskwam. Ook 
stond die aardige paardenman Klaas 
weer klaar met zijn paard en wagen om 
ons  naar  dorpshuis  “de Jister”  te bren- 
gen, onder begeleiding van jullie plaatse-
lijke drumband. Wat een warm welkom! 
Het kleine incidentje met de “boevenpiet” 
zullen we dan ook maar gauw vergeten. 
 

B-piet had van de strooipieten de peper-
noten meegenomen van de kade. Hij had 
dan al ook 3 weken in de pakjescontainer 
gezeten, zonder wat te eten. Gelukkig 
kwam dorpsagent Blauwbroek na een te-
lefoontje van de hoofdpiet en was boe-
venpiet na een goed signalement van jul-
lie snel gevonden, in één van de kleed-
kamers van “de Jister”.  
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Hij vertelde dat hij zo‟n honger had en dat hij daarom de 
pepernoten had gestolen. Gelukkig ben ik als kinder-
vriend de kwaadste niet en heb hem dit vergeven. Mooi 
dat politie Blauwbroek dit zo snel kon oplossen. 
Ze zijn weer allemaal dikke vrienden, en hebben samen 
met jullie de Pepernoten samba gedanst. Wat kunnen 
jullie in Ee dansen zeg! Ik dacht dat alleen mijn pieten 
het zo goed konden. Maar jullie swingen het dak eraf!  

 
Na een gezellige middag hebben we de cadeautjes uit-
gedeeld aan de kinderen en weer afscheid genomen. 
Dan kan ik alleen nog de mensen achter de schermen 
bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt! 

Ik doe dit in 1x anders wordt mijn lijstje zolang en kan ik ook niemand vergeten, 
namens mijn Pieten en mij HARTELIJK BEDANKT! 
Sinterklaas. 
 
Carbidschieten en Oudejaarsvuur. 
Zoals elk jaar vindt op Oudejaarsdag het 
traditionele carbidschieten plaats. Een 
happening die plaatsvindt op en rond het 
sportveld „de Streng‟. 
Iedereen die daadwerkelijk carbid wil 
schieten kan zich opgeven bij Meindert 
de Jong (06 – 13 41 90 36). Opgave kan 
tot op de dag zelf, maar je moet wel ou-
der zijn dan 15  jaar. Er  wordt  om  08.00  
uur gestart op het sportveld. Omdat de bomen zijn dichtgegroeid is er nu plaats-
gemaakt op het veld zelf, zodat iedereen het spektakel goed kan zien. Vanaf 
10.00 uur is er op het sportveld voor het publiek gelegenheid voor een bakje kof-
fie. Om plm. 14.30 uur eindigt het carbidschieten en zal de rust duren tot Midder-
nacht. 
 

Middernacht op Oudejaarsavond zal het Oudejaars-
vuur niet worden ontstoken op de traditionele plek, de 
Hoeke, maar zal het vuur ontbranden op het land, vlak 
naast de Tukker. Iedereen is welkom! Hierna is er nog 
de gelegenheid tot een gezellig samenzijn in dorps-
huis „de Jister‟. 

 
Dorpsbelang Ee hoopt terug te kunnen zien op een 
droge, gezellige, maar vooral veilige Oudejaarsnacht. 
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Even voorstellen: 
Mijn naam is Anke Velstra en ik woon samen met mijn man en dochter in Leeu-
warden. Per 1 augustus 2011 ben ik begonnen als directeur aan basisschool De 
Gearing. Ik ben hiervoor werkzaam geweest als leerkracht en taalcoördinator in 
de Zuidwesthoek van Friesland. Ik wilde me meer bezig houden met onderwijs-
ontwikkeling en onderwijskundig leiderschap en dat heeft mij doen besluiten om 
te gaan solliciteren op een directeursfunctie in het basisonderwijs. Ik werk inmid-
dels alweer een paar maanden met veel plezier op De Gearing. Het lijkt me leuk 
om geregeld een stukje over de school te schrijven in It Iester Nijs. 
 
Dierendag: 
Op 4 oktober hebben we op de Gearing weer de tweejaarlijkse dierendag ge-
vierd. De verkiezing van het mooiste (knuffel)dier op dierendag heeft maar liefst 
130 euro opgeleverd. Dit hebben we geschonken aan Stichting Manege vrienden. 
Ze waren erg blij met onze donatie. 
Op hun site staat onder nieuws ook een stukje. Misschien leuk om even te kijken 
(http://www.manegevrienden.nl). 
 
Aanmelden van nieuwe leerlingen: 
Voorheen kregen we van de gemeente altijd een lijst met daarop de namen en 
geboortedata van de kinderen van 0 tot 4 jaar. Zo konden we u vanuit school 
benaderen en het beleid nieuwe leerlingen, zoals beschreven staat in de school-
gids, is ook daarop afgestemd. In verband met de wet op de privacy worden er nu 
geen namen en geboortedata meer vrijgegeven door gemeente, alleen aantallen. 
We hebben nu geen zicht meer op welke kinderen er bijna 4 worden en kunnen u 
daarom ook niet meer vanuit de school(commissie) benaderen. Vandaar ook dit 
bericht in It Iester Nijs. 
 
Wat is nu de procedure? 
- Aanmelding eerste kind uit een gezin: 
1. Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 wordt, kunt u contact met de school 
opnemen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met de 
directeur. U krijgt dan allerhande informatie en ook de schoolgids. 
2. Indien u na dit gesprek besluit uw kind naar De Gearing te laten gaan, kunt 
met de groepsleerkracht van groep 1/2 een afspraak maken voor een pro-
beerochtend. Er kunnen nu ook afspraken voor de gewendagen gemaakt worden 
(dit is altijd een woensdagmorgen en in totaal 5 x). Het inschrijfformulier en ande-
re papieren worden nu uitgereikt.  
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3. Een week voordat uw kind naar school gaat ontvangt het nog een leuke uitno-
digingskaart. Dit wordt verzorgd door de leerkracht van groep 1/2. 
4. Op de eerste schooldag ontvangen de ouders zo nodig nog actuele informatie. 
 
- Aanmelding van een tweede en volgend kind uit een gezin: 
Alleen punt 1 vervalt. Punt 2 tot en met 4 blijven gelijk. Als uw kind na 1 januari 
op school komt, dan komt uw kind in de aanvangsgroep. Kinderen in de aan-
vangsgroep gaan tot de zomervakantie alleen de ochtenden naar school. 
 
Uitnodiging: 
Op 25 januari 2012 van 9.00 – 10.30 houden we een inloopmorgen voor (nieuwe) 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Op deze morgen bent u van 
harte welkom om kennis te maken met de school. We ontvangen u met een kopje 
koffie of thee, verzorgen een rondleiding door de school en staan klaar om al u 
vragen te beantwoorden. 
 
Oproepje: 
We zoeken nog een aantal mensen die onze overblijfpool willen versterken. Met 
name voor de maandag hebben we de dekking nog niet volledig rond, maar ver-
sterking voor de overige dagen (di,do,vrij) is ook van harte welkom. Het overblij-
ven is ongeveer een uurtje tussen de middag. Uiteraard staat er een vrijwilligers-
vergoeding tegenover. 
U hoeft niet per se ouder van schoolgaande kinderen te zijn, ook opa‟s, oma‟s of 
dorpsgenoten mogen reageren. U kunt zich telefonisch opgeven op: 0519-
518267 of via de e-mail: directie@gearing-pcbodongeradeel.nl. 
 
 
Zoutbak – beheer en oproep. 
In de winterperiode wordt door de afdeling Ge-
meentewurk van de gemeente Dongeradeel bij 
gladheid op vastgestelde routes gestrooid. Men 
strooit dus niet op alle wegen. In diverse dorpen 
staan dan ook zoutbakken, zo ook in Ee. Deze 
zoutbak wordt beheerd door een zogenaamde 
sleutelhouder. 
 
Deze sleutelhouder strooit zout op moeilijk begaanbare paden, bij bejaar-
den(te)huizen, het dorpshuis, verenigingsgebouw, sporthal, bushaltes, vereni-
gingsgebouw, e.d. Dit zout is niet bedoeld voor particulier gebruik, vandaar de 
sleutelhouder. In Ee is de heer A. Zijlstra bereid gevonden om de sleutelhouder 
te zijn, echter, hij is wel op zoek naar een aantal vrijwilligers die hem hierbij kun-
nen helpen. Vindt u dat dit iets voor u is, meld u dan bij de heer Zijlstra op tele-
foonnummer 0519 – 51 86 06. 
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Bijeenkomst dorpsbelangen Oost Dongeradeel met buurtagent en dorpen-
coördinator op 9 november 2011. 
 
De dorpencoördinator, Ina Witteveen, heet iedereen welkom. 
 
Waarom deze bijeenkomst? 
De bedoeling van deze informele bijeenkomst is om met elkaar te praten over 
diverse onderwerpen. Dit levert een aantal voordelen op: 

 de dorpencoördinator en de buurtagent geven informatie door en horen wat er 
speelt in de dorpen 

 bestuursleden kunnen van elkaar leren, elkaar adviseren en eventueel 
ondersteuning bieden. 

Voor vanavond zijn er geen specifieke agendapunten. 
 
Buurtagent. 
Trijntje van Dekken vertelt in het kort over de gang van zaken bij de politie. De 
politie gaat zich meer richten op haar kerntaken. De rol van de politie zal dus 
gaan veranderen. Hiermee zal de rol van de burger, de school, de ouders en 
dorpsbelang ook veranderen. Iedereen moet zijn/haar eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Zij adviseert de bestuursleden om bewoners te vragen bij incidenten 
melding te doen bij de politie. 
Een aantal bestuursleden hebben het gevoel dat de politie niets doet met die 
meldingen. Dit klopt echter niet. Ook al kan de politie in bepaalde gevallen niet 
direct optreden, de melding blijft wel bestaan. Mochten er meerdere klachten 
komen over hetzelfde incident, dan worden de vorige meldingen wel degelijk 
meegenomen in het proces-verbaal.  
Voorbeeld: melding van overlast van hangjongeren in een dorp: bij meerdere 
meldingen gaat de politie extra surveilleren in het dorp. Ze hebben tijdens deze 
ronde contact gehad met de jongeren. De overlast werd hierdoor opgelost. 
 
Hoe kan dorpsbelang deze rol oppakken? 
Het is niet de taak van bestuursleden om een politierol op zich te nemen. Ze 
kunnen echter wel signalen doorgeven aan de politie. Voor een bestuur is het ook 
belangrijk dat ze weten wat er speelt binnen een dorp. Er zijn onderwerpen die je 
bijvoorbeeld op een ledenvergadering met de bewoners kunt bespreken. 
 
Rondje per dorp: 
Het blijkt dat in Oost Dongeradeel weinig problemen spelen. Er is wel eens wat, 
maar dat wordt met elkaar opgelost. Ook de politie heeft weinig meldingen uit 
deze hoek. 
Eventuele tips uit de bijeenkomst met de dorpen van West Dongeradeel: 

 Bij pesterijen zou je een pestcommissie kunnen instellen. In één dorp wordt 
hier met succes gebruik van gemaakt. Meerdere partijen zijn hierbij betrokken: 
dorpsbelang, basisschool, kerk, sportvereniging.  
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 Vandalisme: maak foto‟s en plaats ze op de website of in de dorpskrant. Als 
deze thuis wordt gelezen, kan dit een discussie opleveren in een gezin. Het is 
belangrijk om ook thuis aan tafel dit soort gesprekken op gang te brengen. 

 Jeugd betrekken bij het dorp. Organiseer evenementen. Zorg ervoor dat je in 
het bestuur een jeugdlid krijgt of nodig de jeugd uit op een vergadering. Zo 
krijgen beide partijen meer inzicht wat er leeft en speelt in het dorp bij de 
verschillende doelgroepen. 

 Bij problemen met nieuwkomers in een dorp is het altijd belangrijk oog te 
houden voor alle partijen. Het is goed om met elkaar in gesprek te blijven. 

 
Parkeerbeleid.  

Bij parkeerproblemen, waardoor een onveilige situatie ontstaat (bv. brandweer of 
ziekenauto kan niet passeren), bel de politie! Bij overige problemen: 
parkeerbeheer via het algemeen nummer van de gemeente (tel. 14 0519).  
 
Telefoonnummer 112. 
Dit nummer kun je ook bellen als je ziet dat er vandalisme wordt gepleegd of 
iemand zich verdacht gedraagt. 
 
Verslaving. 
Er wordt gevraagd naar het drugsgebruik in Oost Dongeradeel. Trijntje geeft aan 
dat er wel gebruikt wordt in de regio, maar dat dit niet extreem hoog is. Het 
alcoholgebruik is wel hoog en het gebruik van GHB stijgt enorm onder de jeugd. 
 
Wel of niet doorgaan met dit overleg en hoe vaak?  
Iedereen vindt het een goed initiatief. Men vindt één keer per jaar voldoende. De 
voorkeur in deze groep gaat uit naar twee aparte bijeenkomsten. De groep moet 
niet te groot worden.  
Ook zal er een keer een avond op het politiebureau worden georganiseerd. 
Japke Kroes en Trijntje van Dekken gaan dan een rondleiding geven. 
 
 

Collecte Nierstichting. 
 
De collecte van de Nierstichting 2011, die ook in ons dorp is 
gehouden, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 531,33. 
 
 
 
De collectanten willen iedereen, die dit mooi resultaat 
mogelijk heeft gemaakt, hartelijk bedanken. 
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Jister Brommerclub 2011. 
2011 was niet een topjaar wat ritjes betrof, de regen viel veelal op de verkeerde 
data of we hadden de ritjes verkeerd gepland. Maar toch hebben we toch nog wel 
hier daar wel wat kilometertjes gereden. 
De eerste rit was op 26 maart op uitnodiging van Omrop Fryslân om naar Leeu-
warden naar de studio te komen; we zijn daar met 7 rijders van onze club heen 
gereden. De rit daarheen was heel koud maar dankzij wat extra kleding was het 
wel te harden. Daar aangekomen konden we in de luwte van het Omrop Fryslân 
gebouw genieten van koffie en thee met cake en dat in een pril lentezonnetje. 
Geert van Tuinen had de presentatie en die stelde diverse rijders vragen over 
o.a. hun passie voor de merken waar ze op reden, wel een leuk verhaal was dat 
er man van achter in de 60 het gevoel had dat hij weer 16 jaar was als hij weer 
op zijn Italiaantje (brommer welteverstaan) stapte. 
Op een gegeven moment moesten alle brommertjes gestart worden om het 
bromfiets symfonieorkest op te nemen, Geert liep met de microfoon in de hand bij 
vele uitlaatjes langs om zo veel mogelijk geluiden op te vangen. Het viel mij mee 
dat de brandweer niet ten tonele verscheen; er hing daar toch een rookpluim 
waar de hoogovens jaloers op zou worden. Al met al een hele gezellige middag 
daar in Leeuwarden. Thuisgekomen stonden er 67 kilometertjes bij op het klokje. 
Op 23 april was de regie in handen van de Kollumer Brommerclub; die hadden 
een open voorjaarsrit uitgezet. Met een 90 man zijn we via Burum – Pieterzijl – 
Kommerzijl – Electra en Houwerzijl naar Zoutkamp gereden waar we pauze had-
den. Daar vandaan zijn we via Kollumerpomp weer naar Kollum gereden. 
14 mei was de Planetariumrit; met maar 6 man zijn we door een strakke en kou-
de tegenwind via Birdaard – Bartelehiem – Stiens en Beetgum naar Menaldum 
gereden. Daar zijn we bij Eelke de Jong geweest; die heeft daar een grote ver-
scheidenheid aan oude brommers en fietsen te staan in zijn privémuseum. Maar 
vanwege ons krappe tijdschema, moeten we daar nog eens een ritje heen orga-
niseren. Het mântsje van Menaam heeft zoveel verhalen en anekdotes te vertel-
len; we hebben er jammer genoeg maar een klein gedeelte van mogen horen. 
Eenmaal weer op het zadel zijn we door Slapperterp – Peins en Schalsem naar 
Franeker gereden. In het centrum aangekomen bleek dat er een rock and roll dag 
was. Er liepen vele figuren rond met een dikke vetkuif in alle kleuren en maten en 
op diverse plaatsen vonden er optredens van rockabilly bands plaats. Eenmaal in 
het Planetarium mochten we eerst zelf rondneuzen; even later kregen we uitleg 
over het nagebootste zonnestelsel. Eise Eisinga heeft het tussen 1774 en 1781 
gebouwd en het werkt tot op de dag van vandaag nog steeds - tot bijna op de 
minuut af. Alleen met een schrikkeljaar en om de 10 jaar moet er handmatig iets 
bijgeregeld worden. Het was voor ons een leerzaam bezoek en na nog even in 
het centrum te hebben rondgeneusd voor halve gevleugelde vrienden zonder 
veren met een bruin korstje, werd het tijd om terug te rijden. We zijn via Kingma-
tille – Zweins – Dronrijp en Ritsumazijl naar Leeuwarden gereden, daar hebben 
we in het Cambuur cafe een “inwendig temperatuurverhogend” drankje genuttigd. 
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Via Tietjerk – Veenwoudsterwal – Damwoude en Dokkum zijn we weer in Ee 
teruggekeerd. Totaal 106 km erbij op de teller. 
28 mei organiseerde “it âlde barrel” uit Paessens-Moddergat de jaarlijkse puzzel-
rit. Deze rit leidde ons door Wierum – Ternaard – Hantum – Foudgum - Raard - 
Rinsumageest – Damwoude en in Driesum konden we pauzeren en opnieuw 
opwarmen. Onderweg waren er diverse vragen die we moesten oplossen, maar 
door het natte weer viel het niet mee om dat op papier te krijgen. Na de pauze 
reden we langs Westergeest richting Ee en via de Wouddijk naar Dokkumer 
Nieuwe Zijlen. Toen begon het steeds harder te regenen en tot aan de finish 
hebben we geen droog moment meer gehad; echt een rit die in het water viel. 
24 juni was het IJsselmeerritje gepland; dat zou een weekend worden met een 
overnachting in Weesp en eentje in Meppel, maar met veel regen in het vooruit-
zicht is die tocht geannuleerd. 
2 juli werd er een open toerrit georganiseerd door de BCA uit Anjum; die tocht 
ging door Ee – Westergeest – Kollumerzwaag – Twijzel – Kootstertille – Droge-
ham – Harkema – Augustinusga naar Gerkesklooster waar we pauze hadden in 
“de Vriesche herberg”. Daarna vervolgde de rit zich via Kollum en Dokkumer 
Nieuwe Zijlen naar Anjum. 
23 juli stond de loebab rit op de kalender; deze rit zou naar Groningen gaan maar 
ook nu weer was de regen de grote spelbreker. 

20 augustus was de jaarlijkse Veluwerit 
weer aan de beurt. Ook deze keer was 
het op vrijdagavond weer brommers op-
laden bij huize Visser; dit keer gingen er 
21 plofkes op de aanhangers. Zaterdag-
morgen om 7 uur zijn we vertrokken naar 
Putten naar een oom en tante van Pieter; 
daar alles afladen en aan de koffie met 
zelf meegebrachte oranjekoek. Pieter z‟n 
neef Erik was ingehuurd om ons door het 
Veluwse land te loodsen, en dat deed hij 
met een flinke gang, hij moest regelmatig 
getemperd worden. 

Onder een halfbewolkte hemel zijn we via Voorthuizen – Zeumerensegat – Gar-
derbroek – Harskamp naar radio Kootwijk gereden, daar werd een broodnodige 
nicotinestop ingelast. Daarna zijn we naar een restaurantje bij een spoorweg-
overgang bij Asselt gereden waar we de inwendige mens van de nodige calorie-
en hebben voorzien. Na de uitsmijters zijn we naar Hoogsoeren – „t Loo – Uddel 
– Staverden en Elspeet gereden, en vandaar door naar Nunspeet waar we de 
zeer smalle en bochtige bospaadjes hebben opgezocht. Via Hulshorst zijn we 
naar Harderwijk gereden waar we ons favoriete terrasje hebben opgezocht. Na 
het genieten van zon -  strand - vrouwelijk schoon en drinken werden de brom-
mers weer aangeslingerd om via Telgt naar Putten te rijden. 
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Daar werden de brommers weer opgeladen en werd de rit naar het Noorden weer 
gestart, na 3 kwartier rijden kwamen we aan bij Anton‟s Tiroler Party restaurant in 
Nijeveen waar we de koks nog even flink aan het werk hebben gezet. Na een 
gezellig etentje werd het tijd om Ee weer op te zoeken, en rond elf uur waren we 
weer thuis; de brommertjes hadden er weer 120 km bij gekregen die dag. 
3 september was er een oldtimer festival in Twijzelerheide; daar waren ook diver-
se leden heen om hun brommertjes ten toon te stellen. Ook waren er enige leden 
actief in het oldtimer motorcross gebeuren. Dit werd jammerlijk genoeg halverwe-
ge de 2

de
 manche afgelast om dat er een special over de hekken in het publiek 

terechtkwam; de verwondingen van coureur en de betrokken personen bleken 
gelukkig allemaal mee te vallen. 7 september zou de dijenrit gereden worden, 
maar deze werd ook al voortijdig afgelast. 

1 oktober was het eindelijk weer eens 
knap brommerweer, dus werd de loeba-
brit uit de kast getrokken, met 15 man 
zijn we via Anjum – Lauwersoog – Horn-
huizen – Kleine Huisjes – Broek – Den 
Andel – Rasquert – Baflo – Tinallinge – 
Onderdendam naar Bedum gereden, 
waar we een rook en reparatie stop had-
den. Er was een bromfiets bij die last had 
van een dichtgeslipte benzineader, maar 
met behulp van de meerijdende techni-
sche clubarts  was  dat euvel snel verhol- 

pen en konden we de laatste 11 km naar de stad Groningen afleggen. In Gronin-
gen aangekomen zijn we naar de brug in de Nieuwe Ebbingestraat gereden, daar 
is de loempiatent gezeteld. Aangezien er deze keer geen kebab eters mee reden 
konden we de rit weer als vanouds de loempiarit noemen. De loempia‟s smaak-
ten weer voortreffelijk, maar volgens diverse rijders waren ze flink groter dan de 
laatste keer. Er waren er bij die moeite hadden om hun portie geheel op te eten. 
Omdat het zonnetje z‟n werk nog uitstekend verrichte werd besloten om een ter-
rasje te zoeken en die werd gevonden in de binnenstad zuid. Daar vandaan zijn 
we via Eelderwolde over mooie paadjes naar Peize en Peizerwolde gereden. Via 
Roderwolde – Nietap – Leek en Nienoord onder de A7 door richting Niekerk, 
daarna kwamen we door Lutjegast – Eibersburen en Visvliet. Door Burum zijn we 
naar Kollum gereden voor een tankstop, er was er namelijk eentje bij die in de 
stad Groningen al op reserve moest overschakelen en die was zeer verheugd dat 
we eindelijk bij een benzinepomp stopten. Na die tankstop zijn we door Dokku-
mer Nieuwe Zijlen en via het Jaachpad weer naar Ee gereden, en bij thuiskomst 
stonden er 133 km meer op de teller. 
Op 26 november was de snertrit aan de beurt; de door ons georganiseerde tocht 
van 55km lang werd door maar liefst 43 snertrijders meegereden. We zijn om 
14.00 uur gestart bij huize Visser en met een rustig gangetje door Ee naar de 
Wouddijk gereden.  
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Via de Wouddijk hebben we koers gezet naar Dokkum, onder en over de Skrei-
ersbregge en via de bosrand achter het Fûgellân langs. Na een rondje binnen-
stad werd het tijd om de neuzen van wat frisse lucht te voorzien, en dat is aardig 
geslaagd. 

Van Dokkum zijn we via Hiaure – Han-
tum en Hantumhuizen naar Wierum ge-
reden, daar mochten we ons opwarmen 
bij de kachel van Knilles (uitbater café 
Kalkman), voorwaarde was dat we wel 
een consumptie moesten gebruiken. Na-
dat de lichaamstemperatuur weer op peil 
was zijn we weer opgestapt en via Nes – 
Paessens-Moddergat over het fietspad 
richting Oosternijkerk gereden. 
 

Halverwege zijn we rechtsaf naar en door Lioessens getuft, over de Garewei - 
Grienereed naar Morra en Metslawier. Daarna richting Ee en over de Winia‟s 
reed naar Oostrum, bij Klaske en Johannes in “Café Fryslân” werden we verwend 
met een overheerlijk snertbuffet. Er zat zo veel vlees in dat wij ons afvroegen hoe 
ze de snert en nog omheen en tussen hadden gekregen, ook was de brea mei 
spek voortreffelijk. Het was een hele mooie afsluiter van het brommerseizoen 
2011. We hopen dat we volgend jaar iets mooier weer op onze geplande data 
krijgen en dat we dan nog wat meer kilometers kunnen rijden. 

 
 
 
 

 
 

Jaarlijkse ledenvergadering 

 

Vrijdag 2 maart 2012 
 

om 20.00 uur 

in dorpshuis ‘de Jister’ 

te Ee 
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Stand van zaken NAM locatie Tibsterwei: energie uit Ee. 
Zoals bekend, heeft de NAM afgelopen zomer een boring uitgevoerd vanaf een 
nieuwe locatie aan de Tibsterwei. In september bezochten zo‟n 100 dorpsbewo-
ners de boorlocatie. In dit artikel beschrijft de NAM de stand van zaken en de 
komende werkzaamheden.  
De boring in Ee is prima verlopen en kostte zelfs iets minder tijd dan gepland. 
Omdat er daadwerkelijk aardgas is aangetroffen, is in oktober begonnen met de 
aanleg van een aardgasleiding naar de bestaande NAM-locatie te Engwierum. 
Uiteindelijk gaat het aardgas per pijpleiding naar de NAM-locatie te Grijpskerk, 
waar het wordt behandeld en geschikt wordt gemaakt voor huishoudelijk gebruik, 
zoals de centrale verwarming, douchen of koken. 
Het aanleggen van de leiding tussen de nieuwe locatie en Engwierum verloopt 
voorspoedig. Afhankelijk van de weersgesteldheid, verwachten we dat deze 
werkzaamheden in februari kunnen worden afgerond. De leiding heeft een door-
snede van 15 cm en is ca. 3 km lang. 

Fotobijschrift: een compacte gaswinningsunit 
wordt in de zomer van 2012 geplaatst op de loca-
tie aan de Tibsterwei. Deze unit is ca 2 meter 
hoog. Deze unit krijgt een groene kleur.  

 
Als alles volgens planning verloopt, 
wordt vervolgens in de zomer van 2012 
de gaswinningsunit op de gaswinnings-
put aan de Tibsterwei geplaatst. Deze 
installatie is ongeveer 2 meter hoog en 
2 meter breed. Om deze unit aan het 
oog te ontrekken, krijgt deze een groe-
ne kleur. 

Met het plaatsen van deze unit zijn enkele transporten gemoeid. Vervolgens kan 
het gas worden gewonnen. De gaswinning zal ongeveer 10-15 jaar in beslag 
nemen. Om het aardgas uit gasveld zo goed mogelijk te kunnen winnen, worden 
een paar keer per jaar werkzaamheden op de locatie uitgevoerd. Ook volgt in de 
toekomst mogelijk nog een tijdelijke boring vanaf dezelfde NAM-locatie. 
 
Gaswinning in Nederland 
Het gasveld bij Ee is een van de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. 
Daarnaast hebben we in Nederland nog 1 groot gasveld: het Slochteren gasveld. 
Daar zat 50 jaar geleden zo‟n 2.800 miljard m3 in  en is nog voor een derde deel 
vol, er zit nu nog zo‟n 1.000 miljard m3 aardgas in het veld. Zoals verwacht is in 
Ee zeker geen tweede Slochteren-veld ontdekt, maar in totaal is zo‟n 4 miljard 
m3 aardgas gevonden. Dat is meer dan in eerste instantie op basis van seismi-
sche gegevens verwacht was. Nu er daadwerkelijk aardgas is aangetroffen, 
wordt een prognose gemaakt voor de bodemdaling. 
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Bodemdaling vindt geleidelijk plaats en heeft het kenmerk van een zeer platte 
schaal met een doorsnee van enkele kilometers. De ervaring wijst uit dat bodem-
daling geen schadelijke gevolgen voor natuur of gebouwen zal veroorzaken.  
Ondanks dat het gasveld bij Ee relatief klein is, levert het wel een bijdrage aan de 
energievoorziening in Nederland. De 175 kleinere gasvelden samen zorgen na-
melijk voor zo‟n 40% van de aardgasvoorziening in Nederland. Door de ontwikke-
ling van relatief kleine velden, blijft het Slochteren gasveld langer voor de toe-
komst gespaard. 
 
Wetzens 
De komende maanden zullen werkzaamheden worden verricht op de NAM-
locatie aan de Roptawei te Wetzens. Hier wordt geen gas meer gewonnen. Deze 
winningsput wordt definitief afgesloten. Om de put goed af te sluiten wordt tijdelijk 
een installatie op de put geplaatst. Daarna zal de locatie worden ontmanteld, het 
asfalt worden verwijderd en worden teruggeven aan de eigenaar. 
 
Meer informatie 
Indien u meer informatie wenst over de activiteiten van de NAM, kunt u kijken op 
www.nam.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0592 36 8 222 of een 
e-mail sturen naar nam-communicatie@shell.com. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ledenvergadering Dorpsbelang Ee 

vviinnddtt  ppllaaaattss  oopp: 
 
vrijdag 16 maart 2012 vanaf 20.00 uur 

iinn  DDoorrppsshhuuiiss  „„ddee  JJiisstteerr‟‟. 
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Verkiezing Kinderburgemeester 2011. 
Tessa Hoekstra en Siska Hartendorp hebben meegedaan om kinderburgemees-
ter te worden van de gemeente Dongeradeel. Er waren 20 kinderen uit de ge-
meente, die in groep 7 en 8 zitten. Deze happening vond plaats op 26 oktober, in 
het gemeentehuis te Dokkum. Alle 20 kinderen moesten een presentatie geven, 
van enkele minuten. Dit moest gaan over, bv. wat je wilt veranderen in de ge-
meente etc. Onze Jistermeisjes hebben dit perfect gedaan. Toen werd het span-
nend, er werden drie kinderen uitgezocht, die door mochten naar de volgende 
ronde, hieronder was ook Siska Hartendorp. 

Deze drie kinderen moesten weer een pre-
sentatie geven, maar wel met een opdracht. 
Ze kregen hier enkele minuten de tijd voor. 
Alledrie deden ze dit hartsikke keurig, en na 
lang juryberaad is het Nynke Themmen ge-
worden uit Oosternijkerk. 
Het was een leerzame middag, en petje af 
voor de meiden, je moet het maar durven!!! 
Een zaal vol mensen en de pers op je neus. 
Het was leerzame middag, waar we met 
veel plezier op terugkijken. 

Groeten van een trotse mem. 
 
Activiteiten S.W. ‘Het Bolwerk’ Afdeling EE. 
Altijd gehouden op een dinsdag in dorpshuis „de Jister‟. 
Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 2,00. 
 
Koersbalclub EE 2012   
3 januari - 17 januari - 31 januari - 14 februari - 28 februari - 13 maart (gezamen-
lijk met de koersbalclubs Dongeradeel) - 27 maart - 10 april. 
 
Sjoelen EE 2012 
10 januari - 7 februari - 6 maart - 3 april. 
 
 

It Iester Nijs no. 68 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 31 maart 2012. 
Hebt u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurt, of 
andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of een advertentie, een interview? 
Neem contact op! 
 
Per telefoon 0519 – 51 8813 of per e-mail mabel.kalksma@home.nl. Al deze 
zaken en meer (de kopij) kunt u inleveren tot uiterlijk woensdag 21 maart 2012 
bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.  
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Buurtkoersbaltoernooi 2012. 
Op 27 januari, 3 en 10 februari wil de koersbalclub Ee, samen met dorpshuis „de 
Jister‟, alweer het 5

de
 buurtkoersbaltoernooi organiseren. Ook wel bekend als de 

strijd om de Constrada-Cup. De besturen van de diverse buurtverenigingen heb-
ben onlangs informatie en een aanmeldingsformulier gekregen, zodat de teams 
weer samengesteld kunnen worden.  
 
De voorrondes vinden plaats op vrijdagavond 27 januari en vrijdagavond 3 
februari (mits voldoende deelname). 
De finale zal gespeeld worden op vrijdag-
avond 10 februari. Alle avonden beginnen om 
19.30 uur.  
 
De buurten die per voorrondeavond bij de beste 
5 eindigen, gaan door naar de finale. De teams 
worden verzocht uiterlijk 19.15 uur aanwezig te 
zijn, zodat om 19.30 uur de strijd los kan bar-
sten. Uiteraard zijn alle avonden vrij toeganke-
lijk voor zowel spelers als supporters. 
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