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Voorwoord.
Beste Dorpsgenoten, de vakantie’s en de zomer liggen alweer achter ons,
hopelijk heeft u allen een goede vakantie gehad en kunt u er met frisse moed
weer tegenaan. Ook het Dorpsbelang gaat er weer met nieuwe energie tegenaan en blijft altijd proberen om verschillende projecten te realiseren. Op 17
september jl. hebben wij ons 55+ reisje gehad. Vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober
jl. was het een zogenaamd klein feest in Ee. Op deze beide gebeurtenissen
komen we verderop in dit blad uitgebreid terug.
Tot onze vreugde zijn er verschillende nieuwe ondernemers in ons dorp gestart. In het oude tankstation is de heer Bethlehem begonnen met een fietsenzaak, de familie Duursma van Branbuorren is een winkeltje gestart onder de
naam Elske’s winkeltsje en aan het eind van dit jaar zal er een lunchroom geopend worden door Lubbert en Tineke Cuperus. De heer Visser van Branbuorren is een eigen schildersbedrijf gestart. Al met al een geweldige opsteker voor
ons dorp. Ook hier zult u verderop in dit blad meer over lezen.
De borden van beschermd dorpsgezicht, die op verschillende locaties in Ee
staan, waren aan vervanging toe (ze staan er al een aantal jaren). Ze waren
van hout en geheel verrot. We hebben nu borden van metaal laten maken met
een blauwe achtergrond en witte letters.
De huizen nrs. 2 tot en met 18 op de Skeperij zijn nu gesloopt en men gaat dat
eerst vlak maken en inzaaien. De Woningcorporatie heeft ons belooft om volgend jaar te starten met het bouwen van een paar seniorenwoningen. Gezien
onze ervaring met de Woningcorporatie en Gemeente Dongeradeel moet men
dit altijd maar afwachten, echter, we houden het pad richting Woningcorporatie
en gemeente wel warm.
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Houdt u er rekening mee dat rond 1 november a.s. de automatische afschrijving van de contributie zal plaatsvinden. Wij wensen u verder veel leesplezier.
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee.
Droog weer tijdens 15e ringrijderij te Tibma.
Zaterdag 19 juli jl. is voor de vijftiende keer een ringrijderij georganiseerd te
Tibma bij Ee. De hele dag leek het er op dat de ringrijderij in het water zou vallen, maar de weergoden waren gelukkig gunstig gestemd. Om half zeven '
s
avonds was er nog een fikse bui, waarna het gelukkig droog bleef tot het einde
van de wedstrijd. Om kwart over zeven kon speaker Bauke Spijksma 24 deelnemers aan de start verwelkomen. Er waren vele soorten en maten paarden,
pony'
s, karren en koetsen en ‘vreemde ringsteeksters’ te bewonderen op het
unieke parcours te Tibma. Het
publiek, dat toch in groten getale was komen opdagen, ondanks de slechte weersvoorspelling kon als vanouds genieten van een spannend schouwspel. De eerste prijs ging dit jaar
naar Heinze en Emmy Hofstede
uit Surhuizum. Zij hadden als
enige het maximale aantal van
40 punten gescoord.

foto’s: www.fotografie-meinema.nl

Direct daar achteraan kwam met 39 punten Kees van
der Veen uit Paesens. Als derde, eveneens met 39
punten, maar met een langzamere kloktijd, Jan de
Haan uit Ee. Titelverdediger Frans Bouius uit Kollumerzwaag werd vierde met 38 punten.
Iedere deelnemer kon in de loods van mts. Hansma de
traditionele bak met groente en fruit in ontvangst nemen en nog een artikel uitzoeken als dank voor hun
deelname, mede mogelijk gemaakt door de vele sponsors. Onder het genot van een warme hap van snackwagen "Lutine" en een gekoeld drankje, werd er doorgefeest tot in de kleine uurtjes.
Om alvast te noteren: Ringrijden Tibma 2009 op 18 juli.
Vernieling begraafplaats.
Helaas hebben wij een tijdje terug moeten constateren dat er op de begraafplaats vernielingen zijn aangericht. Deze vernielingen zijn aangebracht bij het
graf van Rudy Louwsma. Dit is niet alleen een zeer kwalijke zaak maar ook
emotioneel voor de nabestaanden.
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Er is diezelfde periode ook paardenpoep op de begraafplaats gevonden. Of dit
in verband staat met de vernielingen is niet duidelijk. Wij willen u erop attenderen dat paarden en andere niet aangelijnde huisdieren geen toegang op de
begraafplaats hebben.
Wij, als bestuur van de uitvaartvereniging betreuren bovengenoemde gebeurtenissen zeer. Een grafmonument is een aandenken aan een dierbare, waar
we met respect mee dienen om te gaan. Wij hopen dat bovengenoemde gebeurtenis een incident is, maar mocht u als bezoeker van de begraafplaats iets
opmerken, wilt u dit dan melden bij het bestuur? Bestuur begrafenisvereniging:
Dirk Zijlstra
Tiety Haaksma
Jaap Hansma
Anneke Braaksma
Minke van der Hoek.
Buurtvolleybaltoernooi in Ee.
Vrijdagavond 29 augustus jl. streden de buurten uit Ee weer om de felbegeerde wisselbeker. Elk team speelde 4 poulewedstrijden. De beste 4 gingen door
naar de halve finale’s. De Stienfeksterwei nam het in de finale op tegen de
Skeperij 2. Bij het eindsignaal stond er 14-14 op het bord.
De wedstrijdleiding besloot om nog twee minuten verder te spelen. De Stienfeksterwei wist hier het best mee om te gaan en werd winnaar van het Buurtvolleybaltoernooi 2008.

Foto’s: © Burt Sytsma.

Hans Kroodsma kon dan ook namens Volleybalvereniging “Oer ’t Net” de wisselbeker en een enveloppe met inhoud aan het winnende team overhandigen.
de
De Skeperij 2 werd 2 en een derde plaats was er voor De Haven. De Volleybalvereniging kon weer terugkijken op een geslaagde avond.
Reisverslag van het 55 + uitje.
Woensdag 17 september jl. om 8.30 uur vertrok de bus met chauffeur Tjeerd
Tanja uit Ee met 44 personen. Het was nog vroeg maar het Dorpsbelang had
dit keer een dagtocht georganiseerd en niet een middagtocht.
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We reden vanuit Ee via de snelweg naar Heerde, waar we in Restaurant ‘De
Keet koffie met cake geserveerd kregen.
Vanuit Heerde ging het via Epe, Emst, Vaassen
en Apeldoorn naar De Harskamp. Hier stond
een warme maaltijd voor ons klaar met soep,
vlees, drie soorten aardappelen en warme
groentes en als nagerecht ijs en bavarois.
Hierna kwam er anderhalf uur lang een
optreden van een folklore groep uit Zelhem met dans, klederdracht en
muziek. Hier hebben ook enkele mensen uit het
publiek aan meegedaan. Al met al zeer geslaagd.
Vanuit hier zijn we via Garderen, Uddel, Elspeet,
Nunspeet en Elburg de polder ingereden en naar
Bant gereden.
Hier stond nog een kop koffie en een broodje
kroket voor ons klaar en dat liet een ieder zich
ook goed smaken. Vanuit Bant zijn we huiswaarts gereden en kwamen rond acht uur
moe, maar voldaan, thuis.
De heer Sievert Schreiber heeft namens de
reizigers het bestuur van het Dorpsbelang bedankt en in het bijzonder de chauffeur voor
deze fantastische geslaagde dag en iedereen
was het er mee eens om volgend jaar weer een dagtocht te maken.
Decorstukken.
In 1991 is hier in Ee een reünie gehouden en deze dag is afgesloten met een
dorpsrevue. De decorstukken die op het podium zijn gebruikt, zijn steeds bewaard en stonden bij Lammert van der Kooi in de schuur. Daar dit huis verkocht is moesten wij weer plek hebben voor deze stukken. We hebben ze nu
tijdelijk ergens onder gebracht, maar ze kunnen daar niet blijven staan.
U voelt het al . . . . Onze vraag is nu of er liefhebbers zijn die deze decorstukken graag willen hebben.
Het zijn vier vrij grote panelen, op de ene kant staat ‘de hoeke’ (bij Jan de
Haan) op en aan de andere kant staat de Greate Loane (bijzonder goed geschilderd door Ytsen Westra en Johannes Boersma).
Mocht u belangstelling hebben . . . . ze zijn gratis af te halen. Neem hiervoor
contact op met Tjeerd Tanja (tel.: 0519 – 51 84 50).
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Fietsenzaak Hans Bethlehem.
Onder het genot van een bakje koffie vertelt Hans hoe hij gekomen is tot de
nieuwe fietsenzaak in Ee. Hij was altijd al van jongs af aan bezig met fietsen te
repareren en zijn motto is van je hobby je werk maken. Thuis, in Niawier waar
hij woont, heeft hij niet de gelegenheid om uit te breiden. Hier in dit pand, waar
veel mensen langs rijden en fietsen, komt het beter tot zijn recht.
Ook in de royale werkruimte kan je
terecht voor een simpele reparatie,
of een goede beurt voor de fiets.
Terwijl hij dit allemaal vertelt word
er ter plaatse even een nieuwe bel
op mijn fiets gezet. Service van de
zaak!
Hij doet de verkoop van gebruikte
fietsen, en zeer binnenkort ook
nieuwe fietsen. Ook voor inruil, of
fietsbenodigdheden kunt u hier terecht.
Straks bij het verkopen van een nieuwe fiets, zal een gratis servicebeurt niet
ontbreken. Nu al doet hij goede zaken met de verhuur van fietsen, zeker met
de huurders van de Bed & Brochjes hier in Ee.
Op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag is Hans van 9 tot 6 uur te vinden
in het ‘Bedrijvencentrum’ aan de Uniastraat te Ee. Loop eens binnen, u zult
hier ook ouderwetse speelkarren, steppen, en een speciale fiets transportkar
vinden.
Klein feest Ee.
Vrijdag 3 en zaterdag 4 oktober jl. organiseerde de Feestcommissie het zogenaamde kleine feest in Ee. Vrijdagavond werd in de tent begonnen met de
groep ‘De Wiko’s’, waarna op zaterdagmiddag het evenement ‘De sterkste
man van Noord Friesland plaatsvond.
Hiervoor hadden zich negentien deelnemers opgegeven, hoofdzakelijk uit de
beide noordelijke provincie’s, te weten: oud Iester Arno Louwsma uit Bolsward,
Jan Wagenaar uit Scharnegoutum, Kelvin de Ruiter uit Surhuisterveen, Bas
Roessen uit Rotterdam, Pablo van Dijk uit Veendam, Peter de Jong uit Groningen, Marco Stoelwinder uit Rohel, Pieter Karst Bouma uit Winsum, Ferdinant Vader uit Middelburg, Bart Wilpshaar uit Hardenbergen, Marcel Elzinga
uit Wytgaard en twee deelnemers uit Ee: Kees Heinz en Sije Loonstra. Het
geheel werd van commentaar voorzien door Wout Zijlstra, die in 2001 de
sterkste man van Nederland was, en vandaag tevens scheidsrechter. Er moesten vijf opdrachten vervuld worden. Vrachtauto trekken, Timber Walk, Froulje
Sjouwe, Hercules Hold en Beamstam tille.
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Onder leiding van Wout Zijlstra werden de onderdelen uitgevoerd in en rond
de feesttent op het sportterrein De Streng in Ee.
Het eerste onderdeel was vrachtwagen trekken. De deelnemers moesten een
vrachtwagen over een uitgezet parcours trekken (dit was een buitengebeuren).

Dit onderdeel werd gewonnen door Jan Wagenaar uit Scharnegoutum en
tweede was ons oud dorpsgenoot Arno Louwsma.
Foto’s: Jochem Wiersma.
Hierna ging men verder in
de tent met het tweede onderdeel de Hercules Hold.
Hier moet de deelnemer
met aan elke hand honderd
kilo zich zolang mogelijk
staande houden. Dit onderdeel werd gewonnen door
Kelvin de Ruiter uit Surhuisterveen en tweede was wederom Arno Lousma.
Het derde onderdeel was de
Lady Circle oftewel Froulje
Sjouwe. Bij dit onderdeel moet men een hefboom met daar op twee dames met
in totaal twee honderd kilo zover mogelijk proberen rond te draaien.
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Dit onderdeel werd wederom door Kelvin de Ruiter gewonnen en weer Arno
Louwsma op de tweede plaats.
Het vierde onderdeel was Boomstammen tillen (Beamstam tille).
Hier moesten de deelnemers een
boomstam van tachtig kilo proberen zovaak mogelijk boven hun
hoofd te tillen in negentig minuten. Hier eindigden drie deelnemers op de eerste plaats door de
boomstam elf keer omhoog te
drukken. Het laatste onderdeel
was de Timber Walk.
Hier moeten de deelnemers met in elke hand honderd kilo proberen een zo
groot mogelijke afstand te lopen. Dit onderdeel werd wederom gewonnen door
Kelvin de Ruiter met zestig meter en Arno Louwsma werd wederom tweede; hij
kwam hier een paar centimeter te kort op de Ruiter.
De einduitslag was dat Kelvin de Ruiter en Arno Louwsma evenveel punten
hadden, maar daar Kelvin de Ruiter verschillende onderdelen gewonnen had
werd hij tot winnaar uitgeroepen.
De twee deelnemers uit Ee, Sije Date en Kees, hebben zich goed geweerd in
dit gezelschap, waar vooral Kees Heins opviel door zijn goede prestatie en als
elfde van de negentien eindigde. Een dergelijk evenement is werkelijk voor
herhaling vatbaar.
Na de wedstrijd liep de tent even leeg daar iedereen even ging eten, maar
toen om 22.00 uur de top 40 / top 100 band ‘Synergy’ ging spelen, was de tent
alweer aardig gevuld met allemaal gezellig mensen.
De stemming zat er snel in en het was een mooi feest. Om 24.00 uur waren er
zelfs een aantal mensen jarig, waaronder Hillebrand en Adrie. Altijd gezellig!!
Even werd gedacht dat Synergy het dak van de tent eraf zou blazen, maar dat
was de wind. Gelukkig stond alles goed vast en kon men veilig verder spelen.
De band vond het in Ee fantástisch en wil het volgend jaar graag nog eens
overdoen!!!
De Feestcommissie bedankt iedereen voor hun inzet om dit feest te doen slagen.
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Elske’s winkeltje.
Het idee was er al jaren om iets voor haarzelf te beginnen. Thuis was ze al
creatief bezig met bloempotten, die ze zo nu en dan ook verkocht. Vier jaar
geleden zijn Frank en Elske hier komen wonen op Brânbuorren en toen afgelopen jaar het pand van Idsardi leeg kwam te staan en ook nog eens in drieën
werd verdeeld, was dit de uitdaging die ze zocht.
Hiervoor werkte Elske in de thuiszorg en haar man werkt bij de RLM in Driesum. Hij komt Elske op de namiddag helpen als hij uit zijn werk komt en ook de
weekenden is hij paraat. Hij verkoopt de nodige autospulletjes, en de klusbenodigdheden, zoals schroefjes, kroontje etc.
In Elske’s winkeltje vind je een ruim assortiment aan de vergeten boodschapjes, huishoudelijke artikelen, bloemetjes, speelgoed voor jong en oud,
kleine cadeautjes zoals zeepjes, leuke bekers, of de ouderwetse theedoeken.
Ook zijn er kaarten, postzegels, snoep, de dagelijkse krant en tijdschriften te
vinden.
Op aanvraag maakt Elske ook
bloemstukjes en boeketten.
Eén keer in de week gaat ze
naar de groothandel en neemt
ze verse bloemen mee, dus
heeft u eens een bloemetje
nodig laat haar dat voortijdig
weten.
Als service wil ze de mensen
in Ee na zes uur ‘s avonds
ook wel wat boodschapjes
brengen; voor diegenen die
het niet zelf kunnen halen.
En heeft u iets nodig wat nog niet in de winkel is, laat het haar weten en zij
zorgt ervoor dat u het krijgt.
Elske werkt met thema’s die bij het jaar horen. Herfststukjes, Sint Maarten
artikelen, Sinterklaas cadeautjes, en straks de kerststukjes.
Behalve maandagmorgen is ze elke dag open inclusief de vrijdagavond. Ook
kan er binnenkort gepind worden. Elke maand zal er een reclamefolder bij u in
de bus zitten van Elske’s winkeltje. Loop eens gezellig binnen, kijk eens rond,
er zit vast wel iets voor u bij. Elske spreekt hier haar dank ook uit naar haar
buren en familie, die haar helpen waar nodig is!
Concert Christelijk Mannenkoor ‘Pro Rege’.
Op zaterdagavond 1 november a.s. in het Gemeenschapscentrum ‘De Dobbe’
te Anjum geven het Christelijk Mannenkoor ‘Pro Rege’ uit Dokkum e.o. en een
‘Brass Kwartet’ een gezamenlijk concert. Het koor staat onder leiding van Dirk
Norbruis en organiste Anja Heikamp-Kommerie verzorgt de muzikale begeleiding.
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Het koor zal onder meer ‘Halleluja uit de ‘Messiah’ van G.F. Händel zingen en
hierin zal de paukenist uit het Brass Kwartet zeker ‘de Pauken laten horen’.
Door koor, brass kwartet en organist zullen meerdere bewerkingen van deze
componist uitgevoerd worden. Ook zal de samenzang met het publiek deze
avond niet ontbreken.
Aanvang van dit concert is 20.00 uur (kerkzaal is open vanaf 19.15 uur).
Toegangskaarten à € 5,= per persoon zijn in de voorverkoop, vanaf 20 oktober
a.s. verkrijgbaar (of te reserveren) bij Frans de Boer, Greate Loane 7 te Ee
(tel.: 0519 – 51 83 05). Kaartverkoop aan de kerkzaal is € 6,= per persoon en
kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree.

Schildersbedrijf Jappie Visser.
Al 18 jaar is Jappie aan het schilderen en in juni dit jaar is hij samen met zijn
maat Pyt van Dijk begonnen als z.z.p. Nu eigen baas, en met zijn tweeën met
grote en kleine putten bezig. Ook Pyt is al 12 jaar schilder en afkomstig uit
Wierum.
Binnen en buiten schilderwerkzaamheden, glaszetten, houtrotreparatie, wandafwerking behoren tot hun werkzaamheden. Met name wandafwerking is wel
één van hun specialiteiten.
Ze werken hoofdzakelijk voor particulieren en zolang het weer het toelaat,
worden er buiten werkzaamheden gedaan. En als het weer omslaat, is er binnen ook genoeg te doen.
Op dit moment zijn Jappie en Pyt
werkzaam in Wierum, waar een
klein oud huisje onder handen
wordt genomen.
Dit huis wordt opnieuw geschilderd
en in een andere kleur.
Tevens kunnen ze u advies geven
omtrent kleuren voor een eventueel
nieuw aanzicht van uw woning.
Wilt u een vrijblijvende offerte voor een grote of kleine schilderbeurt, of andere
werkzaamheden, belt u gerust met Jappie Visser: mobiel 06 – 13 28 04 33.
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Melodia Oranje.
Op zaterdag 15 november a.s. is het zover! Ons jaarlijks dorpsconcert in ‘de
Jister’.

Het thema dit jaar is Country en Western.
We zijn druk bezig met het instuderen van de muziek en hopen natuurlijk dat u
allemaal komt om met ons deze avond te beleven. Het Wivekoar ‘De Seefugeltjes’ zal op deze avond ook van zich laten horen.
Meer informatie volgt via een huis aan huis flyer maar noteer deze datum alvast in de agenda!!!!
Leden, dirigent en bestuur Melodia Oranje.

Vlaskoningin 2008 Janna de Jong.

Foto: © Burt Sytsma
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BINGO
Alle Bingoavonden zijn op een zaterdag en
worden gehouden in Dorpshuis ‘de Jister’.
Aanvang: 20.00 uur.
BINGOPROGRAMMA 2008
• 25 oktober
• 22 november
• 13 december

BINGOPROGRAMMA 2009
• 17 januari
• 7 februari
• 28 februari
• 21 maart
• 11april

It Iester Nijs no. 55
Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 27 december 2008. Heeft 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 geven over uw bedrijf? Dat
kan! Neem contact op! Tel.nr.: 0519 – 518813 of per e-mail,
te weten: mabel.kalksma@home.nl. Al deze zaken en meer
(de kopij) . . . kunt u inleveren tot uiterlijk woensdag 17 december 2008 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.
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Werkplaats

Website: www.artformdesign.nl
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