
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voorwoord 
Beste dorpsgenoten. De vakanties zijn weer voorbij, al of niet met goed weer, 
hopelijk is een ieder uitgerust en kan men er weer een jaar tegenaan. De scho-
len zijn ook weer begonnen en zo komt alles langzaam weer in het gewone rit-
me. 
We hebben ondertussen het dorpsfeest ook weer achter ons te liggen. De zon 
was ons niet altijd goed gezind, maar toch was het al met al weer een geslaagd 
feest. Alleen jammer dat bepaalde mensen hun lusten moesten botvieren op 
feestpalen en dergelijke; heel jammer dat dit is gebeurd. 
Op donderdag 2 september jl. zijn we met de 55-plussers een dag op stap ge-
weest, verderop in dit Iester Nijs vindt u een uitgebreid verslag van deze dag. 
Er is ook nog steeds contact en overleg met de Stichting Thús Wonen over de 
nieuwbouw aan de Skeperij. Helaas kunnen wij nog niets nieuws melden. Op 3 
september jl. hebben wij weer een inloopspreekuur gehouden, maar helaas was 
er weinig animo. Het is toch dé gelegenheid om met ons van gedachten te wisse-
len als daar aanleiding toe is. Later komt men dan toch met commentaar rich-
ting Dorpsbelang; doe dit niet meer en kom gewoon naar het inloopspreekuur, 
want daar is deze voor bedoeld. Tevens is op deze avond de wijkagent aanwezig 
en met haar kunt u alle zaken bespreken waarvan u vindt dat dit een kwestie 
voor de politie is. 
Verder speelt nog steeds het fenomeen krimp in de kleine dorpen en binnenkort 
zullen we hier weer over bijgepraat worden. Hopelijk bent u zo alweer aardig op 
de hoogte van de dingen die in ons dorp spelen. Wij wensen u veel leesplezier. 
Vereniging voor Dorpsbelangen Ee. 
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Vernielzucht 
Wat is het jammer dat na een leuke avond in de feesttent, richting huis, ver-
schillende objecten het moeten ontgelden. Feestpalen die stuk getrapt zijn en 
meerdere versieringen die het moesten ontgelden. Een verkeerszuil die com-
pleet uit de stenen is gerukt. En geen dader die zijn naam achterlaat. 
Wij hebben begrepen dat één dader intussen een gesprek met een buurtvereni-
ging heeft gehad. Verder zijn er ondertussen via via meer namen bij ons be-
kend. Wij hebben deze namen intussen doorgegeven aan onze wijkagent. 

Het is alleen wel van groot belang dat er aangifte van 
de vernielingen bij de politie wordt gedaan. Dit geldt 
niet allen voor de diverse buurtverenigingen, die tij-
dens het dorpsfeest schade hebben ondervonden, 
maar ook voor individuele vernielingen. Meld dit 
alsnog bij de politie! 
Verder worden er momenteel wel vaker dingen ver-
nield. Indien u getuige bent van zoiets of het gebeurt 
bij uzelf, maak hier melding van, het liefst bij de po-
litie, maar het mag ook bij ons. En degenen die deze 
vernielingen zo nodig moeten plegen; wanneer u niet 
tegen alcohol kunt, drink dan niet! 

Degene die dit stukje geschreven heeft was vroeger ook niet roomser dan de 
Paus. Wij haalden veel kattenkwaad uit, maar dingen vernielen was er niet bij. 
Mocht dit per ongeluk weleens gebeuren dan gingen we de volgende dag naar 
die mensen toe en boden we onze excuus aan en vroegen wat de kosten waren. 
Dus denk in het vervolg eerst na en houdt op met deze vernielingen! Je wilt 
toch ook niet dat ze jullie spullen vernielen?! 
 
Activiteiten Afdeling Ee 
 
Koersbalclub Ee (op dinsdag)  Sjoelen S.W. afd. Ee (op dinsdag) 
5 oktober    12 oktober 
19 oktober    9 november 
2 november    7 december 
16 november 
30 november 
14 december 
 
 
In dorpshuis ‘de Jister’ te Ee. 
Aanvang: 14.00 uur 
Kosten zijn € 2,00. 
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55+ Reisje 
Donderdag 2 september jl. was het weer zover. Om 08.30 uur vertrok de bus 
met 47 passagiers voor een dagtocht Fryslân. Vanuit Ee gingen we via Drach-
ten, Heerenveen en Wolvega naar Neijetrijne waar de koffie met koek voor ons 
klaar stond in paviljoen ‘de Driewegsluis’. Men kon tijdens de koffie genieten 
van een mooi uitzicht op het water met vele bootjes. 
Hierna reden we, via een stukje Noordoostpolder, naar Lemmer en zo door 
naar Gaasterland, waar we via Sondel, Oude en Nieuwe Mirdum en Rijs uitein-
delijk in Hindeloopen aankwamen. Hier zouden we begroet worden door de 
stadsomroeper, maar die had waarschijnlijk een vrije dag. We gingen hier naar 
restaurant ‘het Kalkoentje’, waar we een driegangen diner voorgeschoteld kre-
gen en dit smaakte goed want er moesten steeds gerechten bijgevuld worden. 
Hierna konden we even kennis maken met het Hindelooper stipwerk, waarna 
we weer teruggingen naar het restaurant. 

Hier stond inmiddels een dame in 
kostuum voor ons klaar die uitleg 
gaf over het kostuum wat ze aan 
had. Verder vertelde ze leuke ver-
halen over de schippers van vroe-
ger (al waren de meeste verhalen 
wel verzonnen) en ze deed dit 
leuk. 
 
Echter, ze deed dit in de Hindeloo-
per taal en dat was soms wel een 
beetje moeilijk om te volgen. 
 

We kregen tussendoor nog een 
keer koffie met koek en konden 
we luisteren naar iemand met een 
accordeon, die oude versjes 
speelde. Aan het einde van de 
middag werd er vis verloot. 
 
Om 16.00 uur vertrokken we 
weer en zijn we via de Aldfear-
serf route gereden met plaatsjes 
als Allingawier en Exmorra om 
uiteindelijk in Bolsward aan te 
komen. 
 
Hier werden we verwacht in restaurant ‘de Groene Weide’ waar we nog eens 
twee koffie en een broodje kroket kregen. 
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Voordat we weer huiswaarts keerden heeft Jan Reitsma, namens de dorpsgeno-
ten, chauffeur Tjeerd Tanja bedankt voor de mooie rit en de route en tevens 
Elly en Tjeerd bedankt dat het Dorpsbelang dit weer mogelijk had gemaakt. Zo 
kwamen we om ongeveer half zeven moe maar voldaan weer in Ee aan. 
 
Melodia Oranje 
De vakantie is weer voorbij en we zijn weer met frisse moed begonnen. Op het 
programma staat ons jaarlijks Dorpsconcert. Dit wordt gehouden op zaterdag 
27 november a.s. in Dorpshuis ‘de Jister’. Wat het thema van de avond is hou-
den we nog even geheim, maar we hopen er een mooie avond van te maken. 
Natuurlijk valt er te zijn tijd een uitnodiging op uw deurmat! In oktober komen 
de leden, zoals u gewend bent, bij u aan de deur met uien en wortelen. Ook 
hierover komt een flyer huis aan huis. 

Graag wil ik via deze weg een oproep doen aan al-
le inwoners van ons dorp. Wij zijn natuurlijk altijd 
op zoek naar nieuwe leden. Hebt u vroeger een 
koperinstrument bespeeld of speelt u saxofoon en 
wilt u dit weer eens proberen, dan bent u van har-
te welkom. Ook als u nu nog speelt, maar niet bij 
ons, bent u welkom. 
Voor informatie kunt u bellen met onze voorzitter 
Elly van der Wielen (0519-518710). Ook zijn we nog 
op zoek naar een slagwerker die ons kan begelei-
den op drumstel, pauken enz. Wij hopen u te zien 
op 27 november a.s. in ‘de Jister’. 

 
 
Bingo 2010 - 2011 
 
Onderstaand vindt u de data 
voor het komende bingoseizoen. 
De bingoavonden zijn op de  
zaterdag in dorpshuis ‘de Jister’ in Ee. 
 
Aanvang: 20.00 uur. 
 
2010:     2011: 
16 oktober    15 januari 
13 november    12 februari 
11 december    12 maart 
     9 april 
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Filmjûne! 
 
Sneon 6 novimber 2010 is der wer in filmjû-
ne yn Doarpshûs ‘de Jister’.  
Dikkie Zijlstra lit jim bylden sjen út de tiid 
fan de foarige ieuw, út de jierren 80 en 90. 
Ek sjogge jim frachminten fan it ofrûne 
doarpsfeest.  
Wij begjinne rûn 8 oere.  
De kosten binne 3 euro p.p. Incl. in bakje 
kofje as thee.  
 
Oant sjen op 6 novimber! 
 
 
Ringrijden Tibma 
Tjeerd van der Wal heeft zaterdagavond de zeventiende ringrijderij in Tibma 
gewonnen, voor Heinze Hofstede uit Surhuizum. Derde werd Van Duinen uit 
Ferwert. 

Voor het ringrijden hadden 
zich 24 deelnemers aange-
meld. Het was voor het 
massaal aanwezige publiek 
een mooi schouwspel. 
Het ringrijden in Tibma 
vindt namelijk plaats op 
een unieke plek. 
Op de Tibsterwei kunnen de 
ingespannen paarden en 
pony's hun tegenstanders 
voorbij zien komen, want er 
staan geen huizen die het 
uitzicht belemmeren. 

(Foto: www.fotografie-meinema.nl) 

 
Het is een van de redenen waarom zowel deelnemers als publiek in grote getale 
het ringrijden bijwonen. Ook deze zeventiende editie was dat weer het geval. 
Een prachtig gezicht waren ook weer de diverse soorten rijtuigen, waarvoor 
Haflingers, Hackneys, KWPN-ers en Friezen waren gespannen. 
De drie prijswinaars kregen na de strijd hun prijzen uitgereikt in de loods van 
de familie Hansma.  
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Creatieve workshops & cursussen 

in groen – bloem & handwerk 

 

Eigenwijs kunstig! 

 

www.seldensa.nl 

Nynke Seldenrijk 

Dowemattereed 3, Ee 

E-mail: seldensa@gmail.com 

Tel.: 0519 - 518801 
 
Selden sá! 
Voor creatieve workshops en cursussen in Ee!! Voor nadere informatie zie ook 
de websit of bel of mail!! 
 
=> Workshop herfstarrangement met kalebassen 
Dinsdag 12 oktober a.s. van 09.00 – 11.15 uur, Eetcafé ‘de Tukker’ 
Woensdag 13 oktober a.s. van 19.45 – 22.00 uur, Dowemattereed 3 
Kosten: € 25,00 (inclusief materiaal, koffie, thee en iets lekkers) 
=>Workshop vazenset op tray maken 
Woensdag 20 oktober a.s. van 09.00 – 11.30 uur, Eetcafé ‘de Tukker’ 
Kosten: € 17,50 (inclusief materiaal, koffie, thee en iets lekkers) 
=>Workshop krans in najaarssfeer met lichtjes 
Dinsdag 9 november a.s. van 09.00 – 11.30 uur, Eetcafé ‘de Tukker’ 
Woensdag 10 november a.s. van 19.30 – 22.00 uur, Dowemattereed 3 
Kosten: € 30,00 (inclusief materiaal, koffie, thee en iets lekkers) 
=>Workshop hangende lichtjes maken 
Woensdag 24 november a.s. van 09.00 – 11.30 uur, Eetcafé ‘de Tukker’ 
Kosten: € 20,00 (inclusief materiaal, koffie, thee en iets lekkers) 
 
Alvast voor in je agenda: 7 en 8 december a.s. => workshop grote kerstkrans 
maken; 14 en 15 december a.s. => workshop kerstarrangement. 
 
Bij voldoende deelname start er een cursus bloemschikken. 
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It Iester Nijs no. 63 
 

Het volgende Iester Nijs verschijnt op woensdag 22 december 2010. Hebt 
u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, de buurtver-

eniging, 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 15 december 2010 bij 
Mäbel Kalksma, Achterwei 13 te Ee. 
 
 
 
 
 

Oproep => Oproep => Oproep => Oproep => Oproep 
 
Voor alle onze mensen die bij u aan de deur komen => Graag honden niet 
los op het erf laten lopen => Graag goede verlichting => Graag een bel bij 
de deur die het doet => Graag uw brievenbus goed bereikbaar laten zijn 
=> Graag uw paadjes vrij van obstakels houden => Graag . . . . . . . . . 
enz. enz. enz. . . . . . . ., zodat alle collectanten, bezorgers, de meter-
opnemer, verkopers van bloemen, aardappels, wortelen, uien, e.d. en de 
postbezorgers uw deur zonder mankementen kunnen bereiken. 
Namens al deze mensen => 

 

BEDANKT 
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