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Voorwoord.
Geachte dorpsgenoten het is alweer december en wat gaat de tijd toch snel.
Toch is december altijd een gezellige maand met Sinterklaas en de kerstdagen
en natuurlijk oudejaarsdag.
Sinterklaas heeft ook Ee weer aangedaan. Op 27 november jl. konden wij hem
verwelkomen op het Stienfek. Verderop in dit blad kunt u daar meer over lezen. De kerstboom is ook alweer geplaatst en laat zijn lichtjes over Ee stralen.
Er is met de gemeente, politie en brandweer overleg geweest over oudejaarsavond. Ook dit jaar zal er weer een container door de gemeente geleverd worden, waarin men een vreugdevuur kan ontsteken. Ook zullen overdag de carbidbussen wel weer hun lawaai geven; altijd een hele happening.
Wij zijn afgelopen jaar met veel dingen bezig geweest, maar in deze crisistijd
komt er weinig van de grond. De krimp speelt momenteel een grote rol in de
gemeente Dongeradeel en op 18 januari a.s. zullen wij weer bijgepraat worden
over de stand van zaken. De woningstichting komt in het voorjaar van 2011 met
hun plannen en dan horen wij wat er voor Ee nog te realiseren valt. Momenteel
horen we „via-via‟ dat er misschien twee huizen gebouwd kunnen worden, maar
het kan net zo goed helemaal niets worden. En dan vraagt men zich af hoe Ee
toch aan krimp komt! Gewoon tien huizen slopen en tot nu toe niets ervoor in
de plaats bouwen!!! Ik geef u alvast de datum voor onze ledenvergadering:
Vrijdag 18 maart 2011. U krijgt te zijner tijd nog persoonlijk bericht hierover.
Wij wensen u alvast hele fijne kerstdagen en voor 2011 wensen wij u alle goeds
en natuurlijk een gezond jaar toe.
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee.
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Brommerclub.
De brommerboys uit Ee en omstreken zijn dit jaar weer in vele provincies gesignaleerd. 24 April werd de 1ste rit in combinatie met een onderdelenbeurs
door de Kollumer Brommerclub georganiseerd. Het werd een rit van 65km door
Friesland en een stukje Groningen. 13 Mei, op Hemelsvaartdag, was er een ritje
naar “de zwarte race” in Hoornsterzwaag, ook daar was een onderdelenbeurs
en er waren enkele leden die meereden met de oldtimermotorcross in de 50cc
en de 125cc klasse.
22 Mei werd er door de Brommerclub uit
Paesens-Moddergat een puzzelrit georganiseerd en de rit voerde ons door de
noordwest hoek van Friesland. Deze rit
was een kleine 80 km lang.
5 Juni waren we uitgenodigd in Drogeham bij de cartuningday; een festival
met vele bling bling auto‟s oldtimers,
vrachtauto‟s en een demonstratie zitmaaier racen.
12 Juni waren we uitgenodigd bij de brommersprint in Damwoude, ongelofelijk
wat men uit die kleine motorblokjes weet te halen, 50cc met rond de 25 pk en
snelheden richting de 120 km op een kwart mijl.
Het weekend van 25 Juni was ons uitje
naar Zuid-Limburg, met elf man zijn we in
een busje en auto met aanhanger naar
Belfeld (paar km onder Venlo) gereden.
Daar hebben we na de lunch de brommers
afgeladen en zijn we via mooie weggetjes
en paden, schilderrijke dorpen en steden
richting Sibbe (2 km zuidelijk van Valkenburg) gereden.
Het toeval wilde dat we tijdens een pechgeval aan een smal achteraf weggetje
bij iemand achterhuis stonden die oorspronkelijk uit Ternaard kwam. Bij aankomst in Sibbe hebben we in het motorhotel La Chausseé onze intrek genomen
en even na aankomst werd de BBQ aangestoken en hebben we genoten van de
Limburgse spijzen en gerstenat. De volgende dag zijn we naar Margraten gereden en hebben we een kijkje genomen op de militaire begraafplaats, wat zeer
indrukwekkend was. Daarna hebben we een gedeelte van de mergeland route
gereden, hoofdzakelijk het grensstreek gedeelte wat dan ook prachtig is met
het glooiende landschap.
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Ook het drielandenpunt bij Vaals werd door ons bezocht. „s Avonds werd Valkenburg bezocht, eerst naar de wokchinees en daarna gezellig op een terrasje
gezeten. De volgende dag na het ontbijt brommers opladen en weer op Ee aan,
er waren 190 km op het klokje bijgekomen.
3 Juli open toerrit Anjum, er waren zo rond de 90 liefhebbers komen opdagen
om aan de rit mee te doen, maar halverwege kwamen we in zeer zwaar onweer
terecht, dus er kwam niets van de geplande route terecht. Er waren velen die
de kortste weg naar huis namen, dus die rit viel echt in het water. 17 Juli stond
een bezoek aan “het Planetarium” in Franeker en de “ûs Heit bier” fabriek in
Bolsward op het programma. En ook deze dag waren de weergoden ons slecht
gezind, na ongeveer een uur met twaalf man onder de Schreiersbrege te hebben geschuild werd geopperd om de tocht af te blazen, maar na enig overleg
werd zijn we naar restaurant Van der Meer gereden, om een broodje en een
bakje te nuttigen. Een uurtje later kwam toch de zon tevoorschijn en zijn we
alsnog naar Bolsward gereden, voor het Planetarium waren we te laat en dat
hebben we geannuleerd. In de Bierfabriek kregen we tekst en uitleg over het
brouwproces, er wordt daar 300.000 liter bier per jaar gebrouwen, ter vergelijking met Heineken, die brouwt hetzelfde aantal liters in 1.15 uur!!! Op de terugweg werd Shoarma Sammy in Stiens met een bezoek vereerd en daarna langs
Bartelehiem naar huis, weer 140 km erbij.
6 Augustus zijn we met een man of acht vertrokken naar “Ie Sicht” achter Oudega voor een bakje, daarna met het pondje over naar de Veenhoop. Langs Heerenveen richting Eesveen en vandaar naar Vledder voor een inwendige versterking. Eenmaal op een terras werden er ook nog dorpsgenoten gesignaleerd, dezen waren gelukkig zonder camera op pad. Eenmaal weer op weg via Wapse,
binnendoor naar Appelscha en via Waskemeer – Bakkeveen – De Wilp – Opende –
Surhuizumermieden – Gerkesklooster en Kollum weer op huis aan. Dat waren
vier provincies en 180 km erbij op het klokje. 14 Augustus was onze jaarlijks
ritje door de Veluwe, met maar liefst 20 man zijn we vertrokken naar Elspeet
en daar zijn we begonnen aan een rit die menigeen van ons nog lang zal heugen. We zijn eerst oostelijk gereden naar de IJssel en die gevolgd tot aan Welsum waar we ons 12-uurtje hebben genoten. Daar vandaan zijn we naar Heerde
gereden waar we de motorcrossbaan hebben bezocht, toen door de bossen naar
Nunspeet waar we ook bij een crossbaan zijn geweest. Daar bleek nog een mooi
bospaadje te zijn met een “wasbord” (allemaal heuveltjes die kort achter elkaar liggen), en dat moest door ons uitgeprobeerd worden. Tijdens die test was
er een lid die te laat in de gaten had dat zijn voorgangers remden, daardoor
kwam hij ongelukkig ten val, aangezien de pijn die hij had was het niet onverstandig om hem door een expert te laten onderzoeken in het ziekenhuis in Harderwijk. Resultaat van dat onderzoek was dat zijn sleutelbeen gebroken was.
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Daarmee was eigenlijk ook het plezier in de rit voor ons afgelopen. We kregen
onderweg nog wel problemen met een overijverige wetsdienaar die, in zijn
vrije tijd, ons verbood een bepaald pad te volgen. Nadat we braaf zijn bevelen
hebben opgevolgd zijn we naar Elspeet gereden om de brommers op te laden.
Er waren die dag toch nog 114 km bijgekomen.
18 September is de kippendijen rit door een tweetal leden uit Harkema georganiseerd, ook toen werkte het weer niet mee, maar toch zijn we nog met twaalf
man door oostelijk Friesland en een stukje zuid Groningen gereden. Daar, naast
de Jonkersvaart, had onze penningmeester de pech om met het voorwiel in een
gleuf naast een betonplaat te rijden en die kon niet meer verder rijden vanwege een kapotte velg, dus die moest daar vandaan worden gehaald. Ondertussen
waren wij naar een openbare gelegenheid in Drogeham gereden waar de kippendijen op ons lagen te wachten en waar ook de jildmaster zich weer bij ons
voegde. Deze rit was goed voor 85 km.
20 November is de jaarlijks terugkerende en door de ons georganiseerde snertrit weer verreden. In totaal zijn we met 43 rijders vertrokken over de Wouddijk
richting Oudwoude en Kollum, daar kwamen er nog twee rijders bij die verkleed waren als politiemannen.
Ze zaten ons achter een muurtje op te wachten
en sprongen te voorschijn toen wij aankwamen
rijden. Na een grondige inspectie van hun kant
konden we door rijden en via diverse paadjes
kwamen we bij de Ringo in Veenklooster uit. Hier
werden de lichaamstemperaturen weer wat opgekrikt door de hete koffie en chocolademelk. Daarvandaan zijn we door de Triemen en de Dôlle
naar Wouterswoude gereden, daarna nog een
rondrit door Dokkum langs kleine paadjes en
steegjes en toen op naar Oostrum waar in Café
Fryslân de snert en brea mei spek op ons stond te wachten. Het was net als vorig jaar weer uitstekend voor elkaar qua smaak en gezelligheid. Het was een
mooi afsluiter van een kilometerrijk seizoen. Deze rit was 51 km lang.
Intocht Sinterklaas in Ee.
Zaterdag 27 november jl. was het weer zover dat de goedheilig man Ee met een
bezoek vereerde. Vol verwachting stonden de kinderen zaterdagmiddag te
wachten op “It Stienfek” nabij Ee. Even na half twee was het eindelijk zover.
Sinterklaas en zijn pieten waren per luxe zeiljacht in aantocht. Even eerder
kwam een snelle Piet al aanvaren op een heuse Jetski. Enige waterspetters
landden al gauw op de kant, maar niemand werd hier erg nat van.
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Vicevoorzitster Elly van der Wielen
van stichting dorpsbelangen Ee,
verwelkomde Sinterklaas op de kade. Sint en zijn vijf Pieten namen
plaats op de koets getrokken door
een mooie fries. De drumband, vergezeld door de Rhythm girls uit
Dokkum begeleidden Sinterklaas en
zijn pieten naar Dorpshuis “de Jister” in Ee.

Hier zat al een hele groep kinderen met ouders te wachten. De kinderen konden genieten
van een geslaagde middag en gingen na de
traktatie met een cadeau huiswaarts.

Jister Nijs in It Iester Nijs.
We zijn in dorpshuis “de Jister” druk bezig om ook dit seizoen onze gasten zo
goed mogelijk te vermaken. Dit doen we als bestuur en met onze grote groep
enthousiaste vrijwilligers. We hebben dit seizoen al weer heel wat gehad, zoals
de altijd gezellige bingo‟s, de zeer interessante filmavond, het jaarlijks kaatsfeest, twee muziekavonden met o.a. de Selina‟s en het spectaculair concert
van Melodia Oranje. Ook hebben ook enkele buurtverenigingen de weg naar “de
Jister” gevonden, waar we blij mee zijn. En dan zijn we er nog niet dit jaar,
want wat dacht u van het grote Sjoelfestijn op 29 december a.s.! Iedereen
heeft hier ondertussen al persoonlijk bericht van ontvangen. En tot slot onze
Music Night met dj‟s uit eigen dorp op oudejaarsnacht.
Voor volgend jaar hebben we o.a. op de agenda staan:
19 februari => Karaoke, diverse toneelavonden met “De Fodkoer”, 26 maart de
Playbackshow, 8 april een dansavond met medewerking van Dansschool Adema
en op 23 april een geweldige avond met Teake, Griet en Minze. Zo ziet u beste
mensen een heel mooi programma en voor iedereen wel wat.
Tot slot nog wist u dat:
=>
Wij de ballen van Berend verkopen;
=>
U voor vragen altijd bij ons terecht kunt;
=>
Wij afscheid moeten nemen van Dikkie;
=>
Wij daar niet blij mee zijn;
=>
Wij het nieuwe bestuurslid later bekend maken;
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=>
De bingoavonden door jong en oud bezocht worden;
=>
Evert en Dries de buitenboel doen;
=>
De Podiumopruimploeg beslist wat bij de koffie wil.
Dan rest mij u alleen nog prettige kerstdagen te wensen en een fantastisch
2011 en graag tot ziens in Dorpshuis “de Jister”.
Inloopspreekuur.
In het afgelopen jaar hebben wij als proef vier keer een inloopspreekuur gehouden. Toen wij hier aan begonnen hoopten wij dat de leden op een gemakkelijke manier naar ons toe konden komen, wanneer ze met problemen of iets
anders zaten waar ze graag tussentijds een antwoord op wilden hebben. Zo
hoefden ze niet op de jaarlijkse Ledenvergadering te wachten en natuurlijk
kan men ons ook bellen als er wat is. Het heeft niet helemaal het resultaat
opgeleverd dat we hadden gehoopt. Toch willen we het volgend jaar nog eens
proberen. Hieronder vind u alvast de nieuwe data:
Vrijdag 20 mei 2011 van 20.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 23 september 2011 van 20.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 9 december 2011 van 20.00 tot 21.00 uur
Zoals het nu staat zal wederom onze wijkagente, Trijntje van Dekken, hierbij
aanwezig zijn, wat door diverse bezoekers zeer werd gewaardeerd. U krijgt te
zijner tijd nog eenmaal bericht van alle drie de data en verder zullen deze
data altijd in It Iester Nijs te vinden zijn en op onze website onder het tabblad „Agenda‟.

Jaarlijkse ledenvergadering

Vrijdag 4 maart 2011
Om 20.00 uur In dorpshuis „de Jister‟ te Ee.
Collecte Nierstichting
De collecte van de Nierstichting 2010, die ook in ons dorp is gehouden,
heeft het bedrag opgeleverd van € 513,05.
De collectanten willen iedereen die dit mooie bedrag mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken!
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Activiteiten S.W. “Het Bolwer”, Afdeling EE 2011
Koersbalclub EE (op dinsdag)
Sjoelen S.W. afd. Ee (op dinsdag)
4 januari
11 januari
18 januari
1 februari
8 februari
15 februari
1 maart
8 maart
15 maart
29 maart
5 april
12 april
In dorpshuis „de Jister‟ te Ee, vanaf 14.00 uur. Kosten zijn € 2,00.

Vocaal kwartet „FOUR TUNES‟ verzorgt op zondag 26
december a.s. een benefietconcert in de Tsjerke op
„e Terp te Ee, aanvang 15.00 uur.
Het concert duurt een uur en er is geen pauze.
De opbrengst van het benefietconcert is voor stichting
Chimwemwe (betekent „Vreugde‟) Malawi waar o.a.
Rjimke Sipma (oud inwoonster van Ee) zich ter plaatse
inzet voor kansarme kinderen. Voor meer informatie:
www.chimwemwe-malawi.org/

It Iester Nijs no. 64
Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 2 april 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 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 16 maart
2011 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.
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Friesland College

