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Voorwoord.
Dorpsgenoten, voor u ligt de zomereditie van It Iester Nijs, met weer het nodige
nieuws uit ons dorps- en verenigingsleven. In het aprilnummer kon u een verslag
lezen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Hier bleek dat er een aantal leden
zich beschikbaar hadden gesteld om in het bestuur van het Dorpsbelang zitting
te nemen. Welnu, in de afgelopen periode heeft u middels een nieuwsbrief kunnen lezen dat het bestuur weer volledig is en vol goede moed en enthousiasme
aan de slag wil met…….????
Deze vraagtekens geven niet aan dat er geen werk voor ons is, maar na onze
oproep in deze nieuwsbrief om uw inbreng bleek dat er in Ee genoeg meedenkers
zijn over dorpsaangelegenheden.
Tijdens het inloopspreekuur werd ons duidelijk dat jullie als dorpsgenoten een
positieve inbreng hadden bij een aantal onderwerpen, zoals de verkeersveiligheid in en rondom ons dorp. Klasse, want op deze wijze willen wij als bestuur
graag werken, namelijk SAMEN. Dat zal ook onze insteek zijn bij het bezoek van
het college van B en W op 15 juli a.s. Een aantal onderwerpen, zoals leefbaarheid, verkeersveiligheid, maar ook de betekenis van de gemeente richting de
dorpsgemeenschap zullen worden besproken. Dat daarbij de woningbouw aan de
Skeperij ook aan de orde zal komen is helder.
Het zal u ook zijn opgevallen dat ons dorp er weer 'kreas' bijligt, als we het vele
herstraten van wegen en trottoirs bekijken, dat mag en zal ook zeker benoemd
worden. Zo kunnen onze 'kuierders' met of zonder kinderwagen of rollator hier
weer veilig gebruik van maken.
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Om het dorp als het onze leefbaar te houden is betrokkenheid van inwoners,
bedrijfsleven en gemeente, onmisbaar. Zelf kunnen wij daar veel aan doen,
door belangstelling te tonen voor elkaars activiteiten. Hierbij zijn de gezamenlijke activiteiten op 8 en 9 juli, een mooi voorbeeld. Onze actieve feestcommissie bruist weer van energie en wij gaan er dan ook vanuit dat de buurten
weer gehoor geven aan deze sportieve happening, maar . . . . . bent u geen
deelnemer? Prima, ook de rol van supporter is van groot belang, minsken komme we‟t minsken binne.
Voor meerdere dorpsactiviteiten verwijzen wij u naar onze „webside‟
www.dorp-ee.nl. Ook hier is de inbreng van organisaties, verenigingen en bedrijven onmisbaar, en onze webmaster Burt maakt hiervan graag gebruik.
Gelukkig zien wij dat ons dorp beschikt over veel vrijwilligers, toch willen wij u
wijzen op de oproep van jeugdhonk 'it Skulplak'. Laten wij ook invulling geven
aan deze naam, door een veilige plek te bieden aan onze jongere jeugd tijdens
de weekenden. Ook dat is leefbaarheid in onze dorpsgemeenschap, en daar ligt
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Als bestuur willen wij daarin de rol spelen die u van ons mag verwachten, om
Ee als woon- en werk plek leefbaar te houden. Schroom dan ook niet om ons te
benaderen met uw suggesties om dat mogelijk te maken.
Laten wij ons vooral realiseren wat er WEL in ons dorp is aan activiteiten voor
'jong' en 'oud'. Koart sein: 'Ie is in doarp dat libbet, oan us allegeare om der de
gong yn te halden'.
Wij, als bestuur, wensen u, in en buiten Ee een mooie zomer toe, maar eerst
een goed gevoel bij het lezen van ons Iester Nijs.
Bestuur Dorpsbelang.
Volleybalvereniging Oer ’t Net.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dit is zeker van toepassing op onze
vereniging want met een kampioenschap, twee tweede plaatsen, twee derde
plaatsen en een vierde plaats heeft onze jeugd voortreffelijk gepresteerd. De
C-jeugd behaalde het kampioenschap pas op de laatste speeldag na een spannende competitiestrijd tegen Roeken/DVC uit Dokkum. Onze C-ploeg met maar
7 speelsters heeft het onder meer gered door een goede saamhorigheid en
wedstrijdinstelling. Proficiat!! De A-jeugd speelde voor het eerst in deze leeftijdsklasse en werd verdienstelijk tweede. Coach Gerhardus de Jong zag soms
wel eens zwart, maar presteerde zo goed met zijn meiden dat ze het volgend
seizoen al in de dames 3e klas zullen proberen. Succes!
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Bij de jongere jeugd zit ook zonder meer talent, wat door de
trainsters Elske Anke en Anna Eelkje naar boven wordt gebracht. Met alle vier ploegen bij de bovenste plaatsen geëindigd lukt dat dus goed, ga zo door! Bij de dames recreanten
ging het ook uitstekend, maar door een blessure in de laatste
wedstrijd werd het kampioenschap misgelopen.
Bij deze groep is ook het gezelligheidsniveau heel groot wat tot uiting komt in
een massale trainingsopkomst! Bij de heren zijn de personele problemen wat
groter, vooral naar de wedstrijden. Toch werd met kunst en vliegwerk een
tweede plaats behaald wat met de ploeg, plus verzorgsters Wietske en Jannie
uitbundig is gevierd. Voor volgend seizoen hopen we toch een paar nieuwe
leden te verwelkomen, dus schroom niet en meld u aan!!! Als bestuur willen
we hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage aan de donateursactie! Verder willen we u uitnodigen voor het Buurt volleybaltoernooi op 8 juli a.s. op het
sportveld. U kunt met uw buurt zelf meedoen of gewoon even supporter zijn.
Het is altijd gezellig. Na afloop is de prijsuitreiking in de feesttent.
Hartelijke groet,
Oer ‟t Net.
Froukje, Sjoukje en Aukje opnieuw Nederlands Kampioen.
Zaterdag 18 juni zijn Froukje Wolters,
Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken opnieuw Nederlands Kampioen bij het dameskaatsen geworden. Dit kampioenschap werd gehouden in Amsterdam op
een werkelijk perfect sportcomplex.
De kaatsvereniging van Amsterdam is lid
van de kaatsbond en Friezen om útens
vinden het leuk om hun favoriete sport
ook in Amsterdam uit te oefenen.
Amsterdam kreeg van het hoofdbestuur de kans om het kaatsen in Amsterdam
op de kaart te zetten en dat is uitstekend gelukt.
Het team/de partuur van Ee behoorde van te voren samen met Sint Annaparochie, Franeker, Bolsward en Grou tot de favorieten. Dit omdat Ee vorig jaar in
Holwerd de titel wist te veroveren, ook in dezelfde samenstelling.
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Dit jaar liepen de afdelingswedstrijden (wedstrijden, waarbij dorpen tegen
elkaar kaatsen) nog niet echt super, maar hoe belangrijker de wedstrijden, hoe
beter, met name Sjoukje en Aukje, gingen kaatsen. Dat heb je of dat heb je
niet, en zij hebben dat dus, gelukkig maar voor ons dorp Ee. Op het Nederlands
Kampioenschap liep het dus weer als vanouds. In de eerste partij werd de afdeling Ried geen eerst gegund, de tweede partij tegen Easterein ging het ook
heel goed. In de derde wedstrijd tegen Franeker leek het aanvankelijk mis te
gaan en keken de dames uit Ee tegen een flinke achterstand aan. Maar goed . .
. een kaatspartij is pas afgelopen wanneer de laatste slag is geslagen. Ee begon
aan een enorme inhaalrace, kwam langszij en ging erop en erover. Op het hoge
niveau waarop deze dames kaatsen, worden wedstrijden vaak beslist op een
klein aantal cruciale slagen. De belangrijkste en beslissende slag in deze partij
was de perfecte zitbal in het achterperk van Aukje van Kuiken op 4-4 en 6-6.
De wedstrijd werd gewonnen met 5-4 en 6-4.
In de finale mocht Ee aantreden tegen Grou. De partuur bestaat uit dames die
in hun loopbaan al enorm veel prijzen hebben gewonnen en dus over heel veel
ervaring beschikken. Afke Hylkema, die uitkomt voor deze vereniging, is de
meest succesvolste kaatster ooit.
Ook de finalepartij was een spannende wedstrijd. Ook deze wedstrijd was één
slag beslissend. Op de stand 4-3 en 6-6 moest Ee een kaats passeren die een
meter voor de boven lag. De opgeslagen bal van Afke Hylkema kwam in het
voorperk bij Sjoukje Visser. Maar op een zodanig stand moet je niet bij Sjoukje
zijn, want ze rammelde de kaatsbal tot ver over de boven. Met het binnenhalen van dit beslissende punt was het laatste eerst daarna ook nog voor Ee, zodat de titel Nederlands Kampioen binnen was. Een geweldige prestatie voor de
dames en een geweldige opsteker voor het dorp Ee!!!
Zevende editie meeting Fryske V8 riders in Ee.
De meeting van de Fryske V8 Riders is
inmiddels traditie geworden en is dit jaar
voor de zevende keer op 25 en 26 juni in
Ee georganiseerd. Het evenement trekt
elk jaar meer bezoekers, vorig jaar werden er 1700 belangstellenden geteld en
waren ongeveer 220 klassieke Amerikaanse auto‟s te bezichtigen.
Ook dit jaar was er voor elk wat wils. Het
is een echt familiegebeuren geworden, zowel de volwassenen als kinderen kunnen zich vermaken.
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Voor de kinderen was er dit jaar voor het eerst een animatieteam. Dit team
was het hele weekend aanwezig om de kinderen te vermaken.
Een bezoek aan de Sandy Road Ranch aan de Humaldawei 26 a te Ee betekende
ook dit jaar een gratis uitstapje, waar menig bezoeker zich de ogen uitkeek bij
al die prachtige Amerikaanse bolides die de laatste decennia zijn gemaakt.
Voor de mooiste modellen, door een vakkundige jury beoordeelt, werden
prachtige prijzen beschikbaar gesteld. Het evenement trekt elk jaar meer bezoekers, dit jaar was de regen op de eerste dag van het evenement de spelbreker. Toch waren er weer genoeg klassieke Amerikaanse auto's te bezichtigen.
Als uitsmijter werd zondagmiddag (gelukkig
was het stralend mooi weer) het kampioenschap Nitro racing Noordoost Fryslân gehouden, waarbij deze radiografisch bestuurbare autootjes streden om de fraaie wisselbekers. Zaterdagavond was er een live optreden van de band 'Hayfever' en zondagmiddag was er een optreden van Trinus.
Kortom een evenement voor de echte liefhebber. Voor vragen of informatie
kunt u terecht op de site van de Fryske V8 Riders: www.fryskev8riders.nl, waar
u zich ook als lid kunt aanmelden.
Even voorstellen.
Wij (van links naar rechts), Eke van der Molen,
Jane Hansen en Annelies Banga allemaal verloskundige, beheren, samen met onze assistente en
lactatiekundige Saapke de Haan, Verloskundig
Centrum Jane in Kollum met een nevenvestiging
in De Westereen. In ons Verloskundig Centrum is
tevens Echopraktijk Tineke gevestigd. Het Verloskundig Centrum Jane biedt veel meer naast de
normale verloskunde en dat onderscheidt ons van
andere praktijken.
U kunt bij ons terecht voor alle zaken rondom kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed. Onze assistente is lactatiekundige; dit houdt in dat zij u
kan informeren over alles wat met borstvoeding te maken heeft. Als enige in
Friesland en Groningen is Eke van der Molen tevens versiekundige.
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Zij mag het ongeboren kindje aan het
eind van de zwangerschap nog proberen
te draaien in de baarmoeder als deze in
een stuit ligt (met de billen naar beneden).
In het Verloskundig Centrum Jane is er
de mogelijkheid tot het volgen van een
borstvoedingscursus evenals een cursus
Zwangerschapsyoga.
Door het volgen van de borstvoedingscursus (3x 1 uur voor 15 euro eigen cliënten, max. 5) ben je beter voorbereid op wat gaat komen. De belangstelling
voor de Yoga wordt steeds groter. Je leert hier om te gaan met de pijn van de
bevalling en dit wordt door de cursisten en tevens de verloskundigen als zeer
positief ervaren. De praktijk werkt nauw samen met verschillende eerstelijns
zorgverleners in de ELZ-Kollum; hierin zitten o.a. huisarts, fysiotherapeut,
psycholoog en apotheek. Doelstelling is: korte lijnen voor een eventueel hulp
traject aan de zwangere bij bijvoorbeeld bekkenklachten of een eerdere
traumatische bevalling.
De praktijk is tevens opleidingspraktijk voor verloskundestudenten uit Groningen. Doordat je een student bij je hebt tijdens je werkzaamheden blijf je
extra scherp omdat de student vele vragen stelt. In de opleiding die vier jaar
duurt zit totaal twee jaar stage. Als je na deze vier jaar afgestudeerd bent,
heb je alle aspecten van het vak geleerd en ben je volleerd beroepsbeoefenaar.
Een zwangere kan tegenwoordig, zonder eerst naar de huisarts te moeten,
terecht bij
de verloskundige. Er volgt rond de tiende week een intake met
voorafgaand een termijnecho. Als de zwangerschap normaal verloopt kom je
tijdens
je zwangerschap gemiddeld 12 keer op het spreekuur waar de
moeder
en het kind worden gecontroleerd en er ruimte is voor vragen
en
uitleg. Rond de 36ste week volgt er een uitgebreide uitleg over
hoe
een normale bevalling gaat. Het aantal uitgerekende cliënten
ligt bij
het Verloskundig Centrum Jane rond de 20 per maand.

De verloskundigen hebben goede contacten met de gynaecologen in de omliggende ziekenhuizen en indien nodig wordt er overlegd of doorverwezen.
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De activiteiten, zoals de eerste controle inclusief de termijnecho (75min.),
minimaal 15-20 minuten per vervolg controle, uitgebreide uitleg over het verloop van een normale bevalling waarvoor een dubbele controle gepland wordt,
alle eerstelijns zwangerschapsecho‟s (o.a. termijnecho, bloedverlies, 20 weken
echo (SEO), placenta lokalisatie, groeiecho en liggingecho), de uitwendige
draaiingen (versie) van kindjes die in stuit liggen, de mogelijkheid tot pijnstilling thuis door middel van steriele waterinjecties en de mogelijkheid tot lactatiekundig advies, maken het verschil met andere verloskundige praktijken.
Verder wordt er iedere maand een borstvoedingscursus gegeven en lopen er
twee zwangerschapsyoga groepen per week.
Het werkgebied van het Verloskundig Centrum Jane is Achtkarspelen en Kollumerland en een deel van Dongeradeel (o.a. Ee, Engwierum, Anjum), Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Een groot gebied, maar goed te doen volgens de dames, want niet iedereen bevalt op hetzelfde moment natuurlijk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Verloskundig Centrum Jane
Willem Lodewijkstraat 53, 9291 MZ Kollum of
Noarder Stasjonsstrjitte 46, 9271 CL De Westereen.
Telefoon: 0511-451045 en website www.verloskundigenkollumeo.nl.
Frisse start voor Jeugdhonk ’t Skulplak.
Na een tijd van weinig activiteiten is het
hoog tijd om weer actief aan te slag te
gaan. Als bestuur hebben we besloten,
om in samenwerking met de activiteitencommissie van Dorpshuis „de Jister‟, er
weer met frisse moed tegenaan te gaan.
Daarom is vanaf september, als de scholen
weer beginnen, elke vrijdag en zaterdagavond
het Jeugdhonk geopend. De openingstijden zijn van 8 tot
half 12. Vrijdag zal er geen alcohol worden geschonken, zaterdag na 9 uur. Op
elke avond is er toezicht aanwezig.
Vanaf september proberen we elke vrijdag en zaterdag de kinderen die van de
basisschool afkomen tot de leeftijd van 18 jaar een leuke avond te bezorgen.
Dit willen we gaan doen door het organiseren van allerlei leuke activiteiten.
Ook de groep achters zullen eens in de maand worden uitgenodigd om alvast
een kijkje te nemen in het Jeugdhonk.
Een aantal kinderen van onze doelgroep zijn onlangs uitgenodigd voor een paar
brainstormsessies. Wat vindt onze doelgroep nou eigenlijk leuk?
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Dit is naar ons idee de beste weg naar hoe je de doelgroep wilt bereiken. Met
de resultaten van deze sessies zullen we in de zomervakantie aan de slag, om
zo een mooi programma te maken voor het komend seizoen.
Om dit alles te kunnen realiseren hebben we
wel veel hulp nodig. Er komt veel vrijwilligerswerk bij kijken. De verschillende taken die u als
vrijwilliger kunt hebben zijn; barmedewerk(st)er, toezichthoud(st)er en het begeleiden bij de activiteiten. Ook zijn we nog op zoek
naar mensen die graag actief willen deel nemen
in het bestuur. Momenteel zijn we met weinig
mensen, dus alle hulp is welkom.
Dus ouders of andere geïnteresseerden, schroom niet en meld je aan bij bestuurslid Grietje Kroodsma (06 57 94 95 25) Ook voor meer informatie kunt u
natuurlijk altijd contact opnemen met haar opnemen. We hopen u voor nu
voldoende te hebben geïnformeerd en hopen met uw hulp er een leuke tijd
van te gaan maken!
Bestuur Jeugdhonk ‟t Skulplak.
Grasbakken.
Het Dorpsbelang is gevraagd om bij de gemeente te informeren of we ook de
beschikking kunnen krijgen over meer grasbakken. De gemeente heeft hier
nieuw beleid op gemaakt en heeft besloten dat er in de kleine dorpen van
Dongeradeel twee grascontainers mogen staan en alleen in de grote dorpen
mogen er drie staan. Tsja . . . Ee behoort niet bij de grote dorpen en we zullen het dan ook met twee grasbakken moeten doen. Oh ja . . . het woord zegt
het al ‘gras’bakken; dus graag alleen gebruiken voor datgene waarvoor deze
bakken zijn bedoeld!
Oud papier data.
Zoals beloofd melden wij onderstaand weer
de data voor de inzameling van het oud papier:
Zaterdag 30 juli
Zaterdag 27 augustus
Zaterdag 24 september
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Tongblier monument opgeknapt.
Geert de Jong heeft in opdracht
van het
Dorpsbelang
het
MKZmonument (bankje) op de Humaldawei
opgeknapt. Ruim tien jaar geleden
brak er in Ee MKZ uit en ter nagedachtenis hieraan is het bankje geplaatst.
Geert heeft, na een grondige reinigingsbeurt, de letters met een speciale
techniek weer zwart ingekleurd.
Keatsferiening ‘de Trochsetters’.
Het kaatsseizoen is traditioneel weer op 30 april jl. van start gegaan met de
A. van Kammen-partij. Er stonden zes parturen op de lijst, waarbij de kransen
dit jaar naar Miranda Scheffer, Klaas Mossel en Gauke Bouma gingen.
Voor de senioren is er vanaf 11 mei elke woensdagavond 19.30 uur competitiekaatsen in een dames- en herenklasse. De punten worden bijgehouden en
zo is er aan het eind van het seizoen een winnaar van het competitiekaatsen.
Daarnaast zijn er regelmatig wedstrijden. Deze worden altijd gekaatst op de
zaterdagmiddag, met uitzondering van de bouwvak. Dan vinden er namelijk
ook partijen plaats op donderdagmiddag.
In de bouwvak mogen ook niet-leden mee kaatsen.
Dit jaar begint de eerste partij in de bouwvak met
de Pyke-partij op donderdag 4 augustus. Er wordt
dan door elkaar geloot en niemand gaat deze dag
met lege handen naar huis.
Het bekende Pearke-keatsen, waarbij de teams zelf mogen worden gevormd,
mits ze bestaan uit een dame en een heer, wordt dit jaar verkaatst met een
speciale bal en vindt plaats op donderdag 11 augustus. Zaterdag 13 augustus is
er dan de kind/ouderpartij. Ook deze partij wordt met een „speciale bal‟ gekaatst. De laatste partij van de bouwvak is de „partij Dokkum‟ met na afloop
een barbecue en de winnaars maken een ritje met de koets door het dorp.
Voor een overzicht van de wedstrijdlijst en de opgave voor de wedstrijden zie
de site www.kvdetrochsetters.nl.
Waar we als kaatsvereniging erg blij mee zijn, is de grote opkomst bij de
jeugd. Er zijn ruim 30 jeugdleden lid van onze vereniging.
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Kinderen vanaf zes jaar kunnen lid worden. Op de woensdagavond wordt de
kaatstraining verzorgd door Anne Geert Krol. De eerste groep traint van 17.30
tot 18.30uur, de oudere jeugd van 18.30 tot 19.30 uur.
Daarnaast worden er voor de jeugd ook verschillende wedstrijden georganiseerd. Inmiddels zijn er al twee wedstrijden gespeeld. De eerste vond plaats
op 27 mei. De maar liefst 28 kaatsers werden onderverdeeld in vier klassen.
De kransen gingen naar Esther Postmus en Remco de Bruin (D-klasse), Siska
Hartendorp en Jelle de Boer (C-klasse), Tessa Hoekstra en Jorick van der Hoek
(B-klasse), Louise Krol en Harm Kroodsma (A-klasse).
Op 10 mei ook een opkomst bij de jeugd van 28 leden.
Deze dag werden de kransen gewonnen door Esther
Postmus en Eelke Veltman (D-klasse), Kristine
Postmus (C-klasse), Romano Roskammer en Renske Visser
(B-klasse), Riemer Hoekstra en Baukje Kroodsma (A-klasse).
Er staan nog vier wedstrijden op het programma voor de
jeugd; donderdag 14 juli (18.00 uur), donderdag 28 juli (18.00 uur),
de kind/ouderpartij op zaterdag 13 augustus (13.00 uur) en vrijdag
19 augustus (18.00 uur).
Voor meer informatie over onze vereniging, de wedstrijdlijst, opgave, foto‟s
en uitslagen, zie onze site www.kvdetrochsetters.nl.
Inwoners Dongeradeel mogen mening geven over krimp
De gemeente Dongeradeel wil de inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het debat over de krimpproblematiek.
Dorpsbelangen, wijkraden en belanghebbende partijen
hebben al gediscussieerd over dit onderwerp.
Nu is het de beurt aan alle inwoners om mee te praten,
knelpunten aan te geven en ideeën in te brengen. Daartoe werden in mei vijf informatiebijeenkomsten gehouden waarvoor iedereen is uitgenodigd.
De negatieve gevolgen van de bevolkingsdaling zijn te bestrijden met kwaliteit. Bijvoorbeeld door woningen levensloopbestendig en energiezuinig te
maken, verpauperde panden op te knappen, snelle ict-verbindingen aan te
leggen en startende ondernemers te ondersteunen. “Deze en andere maatregelen zijn gewenst om de leefbaarheid in Dongeradeel te verbeteren. Wij
willen graag van de inwoners horen welke ideeën ze hebben in de strijd tegen
krimp en welke knelpunten zij zien”, zegt wethouder Sicco Boorsma.
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De informatieavonden waren op vrijdag 13 mei in Tunawerth in Ternaard,
dinsdag 17 mei in De Terpring in Brantgum, woensdag 18 mei in De Terp in
Oosternijkerk, dinsdag 24 mei in De Dobbe in Anjum en dinsdag 31 mei in het
stadhuis in Dokkum. De uitkomsten van de avonden, die allemaal om 19.30
uur begonnen, zal de gemeenteraad op 14 juli meenemen tijdens de behandeling van de discussienota leefbaarheid en wonen. Na de zomer zal de raad een
keus maken welke projecten prioriteiten krijgen.
Inloopbijeenkomst
De avonden hadden het karakter van een inloopbijeenkomst. Ze begonnen
met een korte presentatie en enkele sprekers die vanuit hun professie kort
ingingen op de verbetering van de leefbaarheid. Daarna kon iedereen bij verschillende themastands, zoals werk, wonen, zorg, onderwijs, energiebesparing
woningen, ict en de aanpak beschermde dorpsgezichten zijn mening geven en
ideeën aandragen. Verschillende deskundigen en partijen werkten mee, zoals
Kabel Noord, Nij Finster, Kamer van Koophandel en provincie Fryslân. Bijzonder was ook de bijdrage van architect Nynke-Rixt Jukema. Onder het motto
„koop een krot‟ heeft zij samen met anderen een programma ontwikkeld
waarbij mensen worden gestimuleerd om een leegstaande, eventueel vervallen woning te kopen en deze met ondersteuning van werkloze mensen uit de
regio op te knappen.
Aanpak rotte kiezen
Dongeradeel wil graag verschillende projecten uitvoeren in de strijd tegen
krimp. Op dit moment is hiervoor echter nog geen geld. Positief is dat het
onderwerp krimp prioriteit heeft bij de Agenda Netwerk Noordoost. Toch
staat er al één concreet project in de steigers: het experiment duurzame beschermde dorpsgezichten. Vragen als welke woningen kunnen worden samengevoegd of gesloopt, waar een combinatie van wonen en werken mogelijk is
en waar de kwaliteit van de openbare ruimte versterkt kan worden, moeten
worden beantwoord. Het is de bedoeling het project op termijn uit te voeren
in alle dorpen in Dongeradeel. De focus ligt eerst op Holwerd, daarna volgen
de andere dorpen met een beschermd dorpsgezicht; Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat. Een andere concrete actie die nu uitgevoerd wordt is de
aanpak van rotte kiezen in de dorpen. Dongeradeel werkt mee aan een experiment om verpauperde panden aan te pakken. Centraal in dit experiment
staat de handhaving door de gemeente, waarbij uiteindelijk de eigenaar van
een verpauperd pand ook kan worden verplicht om voorzieningen te treffen.
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Kursussen Frysk foar Frysktaligen 2011/2012
Jo kinne Frysk leare sa‟t jo dat wolle: thús online, skriftlik of yn groepsferbân
by jo yn „e buert. By de Afûk kinne jo kursussen folgje om it skriuwen te learen en de algemiene kennis fan de taal te fergrutsjen. Fan in basiskursis
skriuwen oant it didaktysk foech om sels lesjouwer by de Afûk wurde te kinnen: it is allegearre mooglik. Jo kinne in mûnlinge of skriftlike kursus folgje of
leare fia ynternet op www.edufrysk.nl. Wa’t graach in folder lêze wol kin
terjochte op de Uniastrjitte 9 yn Ie by R. Borger-Krol. Tillef. 0519-518351.
Hoe is de sitewaasje yn Ie wat it skriuwen oangiet?
Der wurdt my gauris frege hoe‟t ien en oar moat. In protte minsken kinne
harren memmetaal wol aardich skriuwe, mar twifelje noch altyd. “Hoe wie it
ek al wer mei dy dakjes en dy streekjes?” No, de Afûk hat in koarte kursus
skriuwen. Dizze kursus is bedoeld foar dyjingen dy‟t harren kennis fan de stavering fan it Frysk graach nochris yn in koarte kursus ophelje wolle. Yn de
kursus wurde de wichtichste staveringsregels yn it Frysk behannele en it tapassen dêrfan yn ienfâldige teksten lykas mailtsjes en SMS‟kes. In soad oefenmate-riaal is ek te finen op de ynternetlearomjouwing www.edufrysk.nl.
De kursus bestiet út 8 lessen yn groepsferbân en thúsopdrachten. In les duorret twa oeren de kear en der wurdt om „e wike lesjûn. As 8 persoanen har
opjouwe, kin der lesromte socht wurde yn eigen doarp, oars wurde jo ûnderbrocht yn in groep yn in oar plak. Kursusjild: €49,95. Basispakket learmiddels:
sa‟n €21,00 (ynkl. fergees abonnemint op edufrysk.nl foar de doer fan de kursus). Lessen fan 19.30-21.30 oere. Hawwe jo belangstelling foar in folsleine
skriuwkursus? Dan is de Leargong A de kursus dy‟t jo hawwe moatte. Op dizze
kursus leare jo ienfâldige teksten lykas útnoegings, briefkes en ferslaggen te
skriuwen. Oan „e oarder komme: stavering, wurdskat, taalregels, min en geef
Frysk, oersetten en lêzen. Hawwe jo it Frysk skriuwen earder al ris leard en
wolle jo de wichtichste staveringsregels nochris ophelje? Dan is de koarte
kursus skriuwen (boppesteand) wat foar jo.
Woansdei 28 septimber set de kursus út ein yn Dokkum. Kurusjild: €136,50.
Basispakket learmiddels: sa‟n €49,50 (ynkl. fergees abonnemint op edufrysk.nl
foar de doer fan de kursus).
De leargong A bestiet út 22 lessen yn groepsferbân, twa oeren wyks mei thúsopdrachten fan ein septimber oant en mei heal april. Jo kinne de kursus ôfslute mei it Fryslân A-eksamen. Jo kinne dizze kursus ek skriftlik folgje. Yn dat
gefal begjinne jo wannear‟t dat jo útkomt. De lessen kinne jo yn jo eigen
tempo ynstjoere fia e-mail of post.
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Cursussen Fries voor niet-Friestaligen
Fries leren zoals u dat wilt: thuis online, of in groepsverband bij u in de buurt.
Een nieuwe taal leren is een spannend proces. U ontwikkelt een geheel nieuwe vaardigheid en u krijgt daarbij een steuntje in de rug van uw docent en uw
medecursisten. De belangrijkste persoon in dit proces bent u natuurlijk zelf.
Daarom vindt u bij de Afûk altijd een cursus Fries die bij u past www.afûk.nl.
Hoe leert u een taal? Heel simpel, door gewoon nieuwsgierig te zijn. Goed te
luisteren als er om u heen Fries gesproken wordt, te kijken en te luisteren
naar Omrop Fryslân, mensen te vragen om Fries tegen u te spreken. Dan
wordt een taal leren ook leuk, want u leert bijna ongemerkt iedere dag iets
nieuws. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de cursusorganisatie: ynfo@afuk.nl of 058-2343079 of onze website www.afuk.nl. Een informatiefolder kunt u afhalen bij R. Borger-Krol, Uniastrjitte 9, 9131 KG
Ee. Telefoon: 0519-518351.
Samenwerking Fonds Gehandicaptensport en Stichting KICI kledinginzameling van start!
Voetbalvereniging Oostergo, Fonds Gehandicaptensport en Stichting KICI
kledinginzameling slaan de handen in één om fondsen te werven om zo sporten voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Op het terrein van vv
Oostergo in Ee is een kledingcontainer geplaatst waarin de leden, bezoekers
en dorpsbewoners hun tweedehands kleding en oude bruikbare schoenen kunnen deponeren. De opbrengst van deze kleding gaat volledig naar de gehandicaptensport.
Sport is erg gezond voor iedereen maar zeker ook
voor mensen met een handicap en het is een leuke
vrijetijdsbesteding. Voor veel mensen met een handicap is sport dan ook de manier om beter om te
gaan met barrières in het dagelijkse leven. Fonds
Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor álle
gehandicapten, zodat zij zich minder geremd en/of
beperkt voelen in het dagelijkse leven.
Fonds Gehandicaptensport heeft onderzocht dat sport je lichamelijk en mentaal sterk maakt en daarom voor mensen met een handicap essentieel is.
Stichting KICI kledinginzameling zamelt al sinds 1975 tweedehands kleding en
schoenen in voor het goede doel.
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Dit doet KICI via kledingbakken en inzamelacties. Op deze manier krijgt textielafval een tweede bestemming. In 2010 heeft KICI tien miljoen kilo kleding
en schoeisel ingezameld voor het goede doel. Met de opbrengst van deze kleren en schoenen heeft KICI één miljoen euro aan goede doelen kunnen schenken. Kortom, een mooi, nuttig en opgeruimd initiatief van vv Oostergo om
sporters met een handicap net als uzelf de gelegenheid te bieden ook sportief
bezig te zijn.
Stichting Baby Hope.
Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, India, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby‟s levend en wel tegen zich
aan kunnen drukken.
Stichting Baby Hope is
medio 2003 opgericht
door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde
weggooien.
Baby Hope is
inmiddels
uitgegroeid tot
een netwerk
van 250 inzamelingspunten
door heel Nederland.
Daarmee ondersteunt de stichting
maar liefst veertien
kraamprojecten in elf landen!
Baby Hope wil moeder- en kindsterfte terugdringen
Stichting Baby Hope heeft zich ten doel gesteld de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen en kraamvrouwen is in veel landen immers hoog. Het verminderen van moeder- en kindsterfte is niet voor niets opgenomen in de millennium doelstellingen die wereldwijd aandacht krijgen. Dit willen wij realiseren door het inzamelen van ongebruikte materialen uit Nederlandse kraampakketten.
In de praktijk blijkt namelijk dat vaak maar een klein deel van het door de
zorgverzekeraar ter beschikking gestelde kraampakket wordt gebruikt. Het
restant wordt na verloop van tijd weggegooid, terwijl het een basis kan zijn
voor betere hygiëne tijdens bevallingen in ontwikkelingslanden. Het kan de
levens van andere baby‟s en kraamvrouwen redden!
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Baby Hope sluit aan bij betrouwbare projecten
Om kraamvrouwen en baby‟s in ontwikkelingslanden zo goed mogelijk te kunnen helpen, sluiten we aan bij betrouwbare projecten van andere organisaties. Deze hulpverleningsorganisaties moeten aan een aantal criteria voldoen.
Zo moeten ze onafhankelijk en lokaal opereren, zodat zeker is dat de materialen op de juiste plaats van bestemming terecht komen. Ook dient er betrokkenheid te zijn van lokale organisaties, zodat er draagvlak vanuit de lokale bevolking is en we zeker kunnen zijn van continuïteit. Ook willen we graag
de garantie dat de materialen goed gebruikt worden; daarom vragen we de
hulpverleningsorganisaties ook voorlichting te geven. Ons logo drukt uit waar
we voor staan; het is op te vatten als een baby die schreeuwt om aandacht,
als een zwangere vrouw en als de wereldbol met de dampkring erom heen.
Stichting Baby Hope geeft deze baby‟s graag een sprankje hoop op een betere
toekomst. Helpt u mee?
Het inzamelingspunt in Ee is bij mevrouw M. Borger-Veenstra, Stienfeksterwei 27, 9131 KK EE, telefoon: 0519 – 25 02 07. Graag inzamelen na
telefonische afspraak (ook kleding en speelgoed zijn welkom). Nadere informatie kunt u ook vinden op de website www.stichtingbabyhope.org.

Collecte Simavi.
De collecte van Simavi, die ook in ons dorp is gehouden, heeft het
mooie bedrag opgeleverd van € 367,29. De collectanten willen iedereen
die dit mooie resultaat mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken!

Data Inloopspreekuur.
Zoals beloofd vindt u onderstaand de data van de komende twee inloopspreekuren:
Vrijdag 23 september 2011 van 20.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 9 december 2011 van 20.00 tot 21.00 uur
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It Iester Nijs no. 66
Het volgende Iester Nijs verschijnt op zaterdag 1 oktober 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
21 september 2011 bij Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee.

