
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo inwoners van Ee en omstreken! 

 

De zomer is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen en het verenigingsle-

ven wordt weer opgestart. In zo’n vakantieperiode gaan veel Iesters er even op 

uit, maar je ziet ook steeds meer toeristen in Ee komen. Zij verbazen zich dan 

steeds weer over het mooi bewaarde oude hart van Ee en genieten van de oude 

verhalen van Jaap Broersma en cs! 

Vroeger is het Romeinse Rijk groot geworden doordat Julius Ceasear het volk gaf 

waar ze om vroegen: Geef ons brood en Spelen! Misschien is dat in Ee ook wel 

zo. Organiseer Marten’s snackwagen en een tent met spelletjes en heel Ee is 

enthousiast. Of een legertent met verscheidene kaatsperken en ook hier is dan 

veel animo van jong en oud. Toch mooi dat hierbij en ook bij andere activiteiten 

zoals de motorraces, ringrijden, Amerikaanse autodag, dorpshuizentocht, enz. 

veel belangstelling vanuit het dorp is. Dit geeft de organisatoren ook hernieuwde 

energie waardoor Ee blijft brûzen! 

 

Minidorpsfeest 

Ondanks de natte voorzomer hadden de meeste activiteiten mooi weer: Dank u 

Pluvius!!! Vooral het minidorpsfeest was bevoorrecht met stralend weer. Op vrij-

dag het volleybaltoernooi, ’s middags voor de kinderen en ’s avonds de buurten 

met veel enthousiaste deelname plus massaal publiek. Na een spannende strijd 

werd “Hege en Lytse Loane” de verdiende winnaar. Zaterdagmiddag was er Le 

tour d’Ee, een spellencircuit op de fiets rondom Ee. Dertien ploegen met deelne-

mers in de leeftijd van 12 tot 81 jaar!! bonden de strijd met elkaar aan. Midhúzen 

ging net als vorig jaar met de overwinning aan de haal, proficiat!  
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’s Avonds waren de meesten alweer actief, omdat de feestband Stage-Line bijna 

iedereen met de voetjes van de vloer kreeg. Nog was de koek nog niet op, want 

zondagmiddag was er de tentdienst, die goed was georganiseerd door jongeren. 

Toch prachtig om te zien hoe een dorp zo’n feest met elkaar beleefd.  

 

Ook bij andere evenementen geldt dat je samen een heleboel kunt bereiken. De 

mannen van ’t Braakhok werkten succesvol mee aan het openluchtspektakel 

HEBECA. De hele vlasbewerking werd uitstekend uitgebeeld, een prima promotie 

voor Ie als het Flaaksdoarp! 

In deze zomer werd er ook nog flink aan de weg getimmerd door onder meer het 

jeugdhonk ’t Skûlplak. Ze hebben het interieur een metamorfose laten ondergaan 

waardoor het een uitstekend onderkomen is geworden voor onze jeugd. Dus 

jeugd . . . . . profiteer hiervan! 

Ook de wegenbouwers zijn ons niet vergeten en hebben de Fjellingsreed totaal 

gerenoveerd. Het is nu weer een mooie route geworden voor al onze hardlopers, 

gewone lopers, langzame lopers en steltlopers! 

Als bestuur hebben we de dorpsverkenning, onderdeel van het project DBDD 

afgerond. Binnenkort ontvangt u huis aan huis de brochure, gemaakt met behulp 

van vele dorpelingen. Ook de plannen rondom de dorpsbosjes worden verder 

uitgewerkt en binnenkort hopen we hierbij ook vele Iesters te betrekken. Een-

dracht maakt macht is ook hierop van toepassing. 

De afgelopen tijd was er ook onrust in ons dorp door de vele inbraken. Daarom 

heeft de politie vaker gesurveilleerd en dit blijkt te werken. Dus laten we hopen 

dat het hierbij blijft. 

 

Op dit moment wordt er achter de schermen ook druk gewerkt aan een nieuwe 

website. Dit vinden wij erg belangrijk en we willen graag dat deze actueel is en 

voorzien van de juiste informatie. Misschien dat we in de toekomst daarbij ook 

gebruik willen maken van andere sociale media, zoals Twitter en Facebook. Op 

dit moment zijn er wel enkele twitteraccounts actief, die namens het dorp Ee twit-

teren. Echter, deze accounts worden niet door het bestuur van het Dorpsbelang 

beheert en zijn accounts van privépersonen. Trouwens, sommige buurten gaan 

niet met elkaar twitteren, maar tipeljen. Een oude Friese volkssport wordt nieuwe 

leven ingeblazen: weinig kosten, veel plezier! 

De reis voor 55+ Iesters kon vanwege te weinig deelname helaas niet doorgaan. 

Misschien moeten we voor de toekomst iets anders bedenken, denkt u alstublieft 

mee. 

Als laatste goede nieuws kunnen we u melden dat de heer Boersma zijn glasbe-

werkingsbedrijf vanuit Dokkum naar zijn schuur aan de Koarte Bun heeft ver-

plaatst.  
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Ook Constrada heeft zijn vleugels uitgeslagen en de oude melkfabriek op het 

Steenvak overgenomen. Ze hebben hier grote horecaplannen mee en hopen dat 

de komende jaren te verwezenlijken. Beide ondernemingen succes gewenst. De 

toeristen kunnen straks dus uit zuidelijke contreien via het Steenvak komen, maar 

misschien ook uit het noorden via de Eester Opvaart. Deze wordt misschien be-

vaarbaar gemaakt door het Súd-Ie project, afwachten! 

Verder wensen we u veel leesplezier over onze steppende dames, fanatieke 

fietsers en actieve ondernemers! 

Het bestuur. 

 

Ringrijden Tibma 2012. 

Prachtig weer deze keer tijdens de 19e ringrij-

derij te Tibma op 21 juli jl., dit in tegenstelling 

tot vorig jaar, toen de regen met bakken uit de 

lucht viel. Vele toeschouwers waren van heinde 

en ver naar Tibma gekomen en werden getuige 

van een spannende ringrijderij. Er verschenen 

24 deelnemers aan de start, die, op ons unieke 

ringrijdersparcours, om de fel begeerde wissel-

prijs streden. 

De familie Hofstede deed extra hun best om hun wisseltitel te verdedigen, maar 

helaas werden ze dit jaar derde met 38 pntn., evenals B. Boersma uit Damwou-

de, ook 38 pntn. maar met een snellere tijd, zij werd tweede. B. Kinderman uit 

Surhuizum en M. Dijkstra uit Ee staken ook beiden 38 pntn. maar in een langza-

mere kloktijd en werden respectievelijk vierde en vijfde. 

Nieuwkomer F. Turkstra uit Oudwoude, haalde de maximale 40 punten en werd 

daarmee eerste prijswinnaar van de ringrijderij te Tibma. Zij mag nu een jaar lang 

de wisselprijs te pronk zetten. Mede dankzij de vele trouwe sponsors, is dit eve-

nement weer een groot succes geworden. 

 

De prijsuitreiking vond plaats in de loods van de 

familie Hansma, waar iedere deelnemer de 

bekende bak met groente en fruit mee kreeg en 

nog een ander, zelf uit te zoeken, prijsje. 

Dit alles onder het genot van een barbequehap 

van slager Schreiber en een koel drankje. Om 

alvast te noteren: ringrijderij Tibma 2013 op 

zaterdag 20 juli. 

Groet namens de organisatie: Titia Venema. 
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Benin, Afrika. 

In november a.s. ga ik voor een maand naar de plaats Nikki, liggend in Benin, 

Afrika. Op  bezoek  bij  een  zendingsproject 

(Project Nikki) van SIM (Serving in Mission, 

een Internationale Christelijke Organisatie).  

 

Het project omvat een school waar zestig 

meiden in de leeftijd van 15 tot 20 jaar een 

interne opleiding van drie jaar volgen. 

Komend seizoen start er ook nog een brug-

klas voor jongere meisjes om het lagere 

school niveau te halen. 

De meiden komen uit het Noorden van Benin, het gebied van de Baribastam. Op 

deze school kunnen ze hun eigen taal leren lezen en schrijven en het Frans. Ver-

dere vakken zijn bijbellessen, gezondheid, sociale vaardigheden, boekhouding, 

koken, naaien, patroontekenen en breien. Door deze vaardigheden kunnen ze 

later zelf wat inkomen verwerven. Ik vind het heel bijzonder dat ik een maand 

mag langskomen om mee te kijken en ondersteuning mag bieden op het gebied 

van de naai-, brei- en patroontekenlessen. Een hele ervaring.... Voor al deze 

meiden moet er genoeg plek zijn en genoeg materialen om mee te werken. Om 

dit te kunnen realiseren is er nog steeds geld nodig en het zou fantastisch zijn, 

als ik de komende tijd een heel leuk bedrag bij elkaar kan sprokkelen voor het 

project. Daarvoor heb ik jullie hulp nodig! Het zou mooi zijn als jullie geld zouden 

willen doneren..... De giften komen voor de volledige 100% terecht bij het project 

komt en zijn aftrekbaar van de belasting! Doe wat je hart je ingeeft! Ik weet dat 

we alle meiden op de school, nu en in de toekomst ontzettend dankbaar en blij 

maken! Alvast heel hartelijk dank! 

Jannie Dijkstra. 

 

Bijzondere manege in Ee hoopt voor deze winter op onderdak. 

Manege Sandy Road Ranch in Ee bestaat 

al twaalf jaar en biedt liefhebbers de moge-

lijkheid om op een goedkope en laagdrem-

pelige manier paard te rijden. Deze winter 

hoopt eigenaresse Gerda Dam een over-

dekte manege bij te bouwen, zodat de les-

sen ook bij slecht weer door kunnen gaan. 

Medio september hoopt ze de benodigde 

25.000 euro bij elkaar te hebben. 
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Gerda Dam is druk aan het lobbyen om het bedrag bij 

elkaar te krijgen voor haar bijzondere manege. Al een 

jaar lang is zij bezig om het benodigde bedrag bijeen 

te krijgen. Via verschillende acties op internet waarbij 

mensen geld kunnen doneren hoopt zij de komende 

maand het resterende gat te dichten. Mocht die doel-

stelling op korte termijn gehaald worden dan hoopt ze 

het nieuwe gebouw nog voor de jaarwisseling wind- 

en waterdicht te hebben. “De nieuwbouw zou een 

welkome aanvulling op het huidige werk zijn”, zo legt 

ze uit. “De laatste winters waren streng en de zomers 

zeer matig. 

Vaak moest ik de paardrijlessen daarom afgelasten. Maar leg een kind maar 

eens uit waarom de les niet doorgaat terwijl de zon schijnt. Zij begrijpen niet dat 

de grond dan nog te slecht is om op te rijden. Heel sneu om de cursisten te moe-

ten teleurstellen.” En dus ontstond het idee om met nieuwbouw te komen. Niet 

alleen een overdekte manege, maar een multifunctionele accommodatie met een 

kantine, toiletten en douches. 

“Als dit doorgaat creëren we tege-

lijkertijd extra werkgelegenheid. 

Bovendien kunnen we dan de 

paardrijlessen gewoon continue-

ren.” Sandy Road Ranch onder-

scheidt zich door het accent vooral 

op het plezier te richten en niet 

alleen op de punten bij wedstrij-

den. “We zijn helemaal ingericht 

op de recreatiemarkt. 

Dagjesmensen, maar ook mensen met een beperking, kunnen zich hier een hele 

dag vermaken. Ook hebben wij een pension; paarden kunnen hier van hun oude 

dag genieten.” Een veelzijdige manege dus. De nieuwe slechtweervoorziening 

zou de droom voor Dam helemaal compleet maken. 25.000 Euro is het mini-

mumbedrag dat nodig is.  

Gerda Dam: “Onze wens is de Sandy Road Ranch voor de winter onder dak te 

brengen, zodat we het hele jaar plezier kunnen bieden aan een zeer divers pu-

bliek op onze bijzondere manege. Wat maakt het hier dan zo bijzonder? Of je nu 

groot bent of klein, dik of dun, oud of jong, met of zonder ‘beperking’, eigenwijs of 

volgend, op zoek of specialist ... je bent hier welkom! Wat is de vraag? Alles 

draait om geld; dat weet iedereen, en doe je het iets anders (meer) dan "nor-

maal”, draait het om meer geld.  
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De Sandy Road Ranch wil een plek bieden aan een breed publiek, alle seizoe-

nen. Wij willen naast ‘gewoon’ lessen verzorgen, iets bijzonders bieden aan men-

sen met een bijzondere behoefte. Wij geloven in de prachtige interactie tussen 

Mens en Dier, wederzijds respect, acceptatie en vertrouwen. Dit is een afwijkend 

plaatje binnen de paardensport, met dus een afwijkend prijskaartje. Een groot 

deel is rond, maar het laatste stukje ontbreekt nog. We hebben nog 25.000 euro 

nodig om onze multifunctionele slechtweervoorziening te realiseren. Daarom: 

Steun ons in onze plannen en doneer! Al vanaf één euro helpt u ons mee. Wij 

staan in de startblokken en u krijgt er iets voor terug! Een onvergetelijke ervaring 

bij een bezoek aan onze bijzondere manege, een ontmoeting met de dieren on-

der het genot van een kopje koffie en een prachtig uitzicht. Hoe kunt u meedoen? 

Doneer nu één of meerdere ‘dakpannen’ a  één euro en help ons onze plannen te 

realiseren. Anoniem doneren en elk bedrag is mogelijk. Met diverse andere on-

line acties kunnen mensen vanaf vijf euro een donatie doen. Afhankelijk van de 

gift staat er bijvoorbeeld een gratis kop koffie + rondleiding tot naamsvermelding 

op de website tegenover. Zou het geld bij een bank geleend worden dan moet er 

rente over worden betaald. Nu gaat in plaats daarvan vijf procent van iedere do-

natie naar een goed doel. Mocht het onverhoopt niet lukken het geld bijeen te 

krijgen dan gaat al het gedoneerde geld naar een goed doel zodat er niets aan de 

strijkstok blijft hangen. Maar we gaan ervan uit dat het geld bij elkaar komt. U 

bent bij deze van harte uitgenodigd bij de heropening het resultaat van o.a. uw 

investering te aanschouwen. Draagt u ons een warm hart toe en wilt u geheel 

kosteloos nog iets voor ons doen? Vertel ons verhaal verder, motiveer vrienden, 

buren en familie hetzelfde te doen en wij – en bovenal ons bijzondere publiek - 

zijn u zeer dankbaar. HELP MEE! 

 

Fietsclub ’t ferset. 

Zaterdag 1 en zondag 2 september is fietsclub 

’t ferset voor het eerst over de provinciegrens 

wezen fietsen. Op zaterdag 1 september zijn 

we met Freerk v/d Veen, Klaas Sipma, Melle 

Westra, Ronnie Talstra en Foppe de Haan om 

precies 8 uur vertrokken richting Eerbeek. 

Gerhardus de Jong moest helaas verstek laten 

gaan in verband met zijn onwillige knie. 

Na te zijn uitgezwaaid door een delegatie  van ‘t  

Dorpsbelang, kwamen we op Dokkumer Nieuwe Zijlen voor de brug te staan, 

waar de skûtsjes doorheen gingen voor hun wedstrijd op het Lauwersmeer. Na 

dit schouwspel en een sanitaire stop met bakje koffie kwamen we om precies 

10.21 uur aan op Landal Coldenhove.  
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Een paar minuten later arriveerde ook Jelte Westra vanuit zijn nieuwe woonplaats 

Utrecht. Nadat Klaas had ingecheckt, werd huisje 225 opgezocht en kon het uit-

pakken beginnen. Klaas had thuis een draaiboek gemaakt met daarin het tijd-

schema en de boodschappen. Iedereen had zich daar prima aan gehouden, want 

we hadden wat boodschappen betreft ook de hele week nog wel kunnen blijven. 

Nadat iedereen zich een beetje thuis voelde, nam Freerk het woord. In de groep 

werd onlangs het idee geopperd om nog een goede regenjas aan het tenue toe 

te voegen. Freerk is hiermee aan de slag gegaan en heeft aangeklopt bij het 

bedrijf waarvoor hij werkt, nl. ASN in Dokkum. 

Mede door de grote overredingskracht van Freerk heeft dit geleid tot een over-

eenkomst met ASN voor de sponsoring van 10 wind- en waterdichte jassen die 

ook prima casual te dragen zijn. Onze dank hiervoor. Deze werden door Freerk 

hoogstpersoonlijk uitgereikt en een minutenlang applaus was dan ook het gevolg. 

Na deze grote verrassing was het tijd voor actie. De tenues werden aangetrokken 

en de fiets werd in gereedheid gebracht. Nog op het park kwam Freerk er achter 

dat de bandjes niet over de vereiste 8 bar beschikten. Snel nog even terug voor 

wat extra lucht en de tocht kon beginnen. Dat dit de laatste keer zou zijn dat wij 

op Freerk moesten wachten, wisten we toen nog niet. In goed overleg was beslo-

ten om eerst wat kilometers vlak te rijden om de spieren wat op te warmen. 

Na een kilometer of 15 doemde daar de 

eerste col van de buitencategorie  voor 

ons op: de lange Juffer. Op deze heuvel 

met een lengte van 5.5 km werd al direct 

het kaf van het koren gescheiden. De 

hartslagmeters vlogen omhoog en Freerk 

ging er al snel vandoor. Foppe kon ter-

nauwernood volgen. De rest moest voor-

alsnog passen…. Ook tijdens alle andere 

beklimmingen was dit de volgorde. 

Halverwege de lange Juffer was een afslag naar rechts welke ons bracht bij de 

beklimming van de Posbank. Deze col is vanaf 4 verschillende kanten te beklim-

men. Eenmaal boven op de Posbank werd besloten om de steilste kant af te da-

len en opnieuw te beklimmen. Tijdens de afdaling werden er snelheden bereikt 

van rond de 65 km/h. Waar gedaald wordt zal ook weer moeten worden geklom-

men. Wederom was het Freerk die als eerste boven was met Foppe in z’n kiel-

zog. De “bus” kwam wat later. Na een overheerlijke lunch bovenop de Posbank 

werden in de middaguren de andere 5 cols nog bedwongen. Deze routes voer-

den ons over heide, door bossen, langs kastelen en ook nog het hoogste punt 

van de Veluwe. Tom Tom Ronnie wist nog precies alle routes te vinden omdat hij 

hier 5 jaar geleden ook al eens vakantie had gevierd.  
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Als laatste werd nogmaals de Posbank bedwongen en na 70 km te hebben ge-

fietst werd er weer afgedaald naar de bungalow. Daar werd het vochtgehalte 

weer op peil gebracht op het terras waar Freerk de bijnaam “het beest” kreeg 

toebedeeld. Na een verkwikkende douche was het tijd voor het diner. Klaas wist 

nog wel een prima restaurant en daar was ze dan: Daphne. Wij hadden de eer 

om door deze 21 jarige brunette te mogen worden bediend. Ze studeerde toege-

paste psychologie dus voor haar was dit een mooie kans om wat praktijkervaring 

op te doen. Na deze belevenis was het tijd voor een uurtje bowlen. Hier bleek al 

gauw dat het een strijd zou worden tussen Klaas en Ronnie. Na een nek-aan-nek 

race en een zinderende slotronde kwam Ronnie als winnaar uit de strijd. Een-

maal terug in de bungalow werd er onder het genot van vele hapjes en een 

drankje nog even nagepraat. De volgende ochtend had Ronnie rond 9.00u het 

ontbijt alweer klaar staan om het fundament te leggen voor de rest van de dag. 

Na de koffie werd de fiets weer van stal gehaald en gingen we op weg. Tijdens 

de beklimming van de Posbank bleek dat de tocht van de vorige dag toch wel wat 

stramme spieren had opgeleverd. Ook vandaag streden Freerk en Foppe weer 

om de bergtrui. Gelukkig werd het in “de bus” ook steeds gezelliger. Eenmaal 

boven werd besloten dat er niet weer zoveel gefietst zou worden als gister. Na 

nog twee keer te hebben gedaald en geklommen, werd als laatste de afdaling 

naar Velp ingezet. Onderaan rechtsaf naar Roozendaal en weer langs het kasteel 

omhoog. Dit is de mooiste route naar de top van de Posbank mede door de aan-

wezigheid van enkele haarspeldbochten. Met dit gegeven werd de kortste weg 

genomen richting het park. Jelte kwam op het idee om nog even met de hele 

ploeg op de foto te gaan tussen de schotse hooglanders. Terug op het park bleek 

er toch alweer 60 km op de tellers te staan. Als afsluiting werd er nog even een 

frisse duik in het zwembad genomen. Al met al twee prachtige dagen en zeker 

voor herhaling vatbaar! Voor meer verslagen en alle andere informatie over fiets-

club ’t ferset kijkt u even op de site: www.itferset.nl 

 

Veel hoogtepunten kenmerken kaatsseizoen Trochsetters. 

In de vorige editie van It Iester Nijs schreven wij u nog dat het deelnemersveld de 

laatste tijd niet echt riant was. Hoe anders was dat in de bouwvak? De weergo-

den zaten ons mee en dat resulteerde in prachtige kaatswedstrijden! Enorme 

deelnemerslijsten, veel publiek en natuurlijk elke wedstrijd een gezellige nazit in 

de bekende “bouwvaktent”. Met muziek van DJ Renze en hulp van veel vrijwil-

ligers ging de bouwvak 2012 in de boeken als succesvol! 

Laten we beginnen met Aukje van Kuiken. Haar erelijst kent al een rijke historie. 

Echter ontbrak er nog één wedstrijd op haar palmares. De PC voor vrouwen. In 

2012 wist zij ook deze wedstrijd te winnen! En niet zomaar.  
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Ze werd tevens koningin! Na een 5-2 overwinning in de eerste omloop werd de 

tweede omloop op 5-3 6-6 beslist. Daarmee was de finale bereikt, omdat ze de 

derde omloop waren vrijgeloot. In de finale liet Aukje haar kaatskwaliteiten aan 

een ieder zien. Zowel aan de op- als uitslag was ze ongenaakbaar. Met goede 

steun van Marije Hiemstra en Imke van der Leest werd met 5-2 gewonnen van 

Nynke Sijbrandy, Maaike Osinga en Wiljo Sijbrandy. De winst van de PC 2012 

was een feit. Hiermee won Aukje eveneens het “Klaverke 4”. Deze prijs ontvang 

je na het winnen van de vier grootste wedstrijden. Fenna Zeinstra uit Bolsward en 

onze eigen Sjoukje Visser gingen Aukje voor. 

Terug naar de ledenwedstrijden. De bouwvak. Voor de senioren stonden er zes 

wedstrijden op het progamma. De jeugd verkaatste twee ledenpartijen. Het liefst 

zouden we alle wedstrijden uitvoerig beschrijven, maar daar is natuurlijk niet de 

ruimte voor. We pikken er twee wedstrijden uit. De Boerenpartij en de Dokkumer 

partij. Zaterdag 11 augustus begon de jeugd vroeg in de ochtend aan deze wed-

strijd. In totaal hadden zich 34 kinderen opgegeven. Ze werden verdeeld in vier 

categorieën. Tineke Borger en Chantal van der Veen waren na vier keer loten de 

winnaars in het beginnerspel. Esther Sijtsma en Alie Jellema waren als partuur 

het sterkste in de welpen competitie. In laatstgenoemde competitie streden vier 

parturen om de overwinning. Demi Hoekstra en Jelle de Boer waren bij de jeugd 

in de B-klasse in de finale ietwat te sterk voor Femke Haaksma en Eelke Velt-

man. In de A-klasse toonde Riemer Hoekstra zijn overmacht. Samen met Anna 

Bouma pakten zij de eerste prijs. 

Maar liefst 25 agrariërs hadden deze wedstrijd voor jeugd en senioren mogelijk 

gemaakt. Natuurlijk hoort daar een boerenwagen bij! De prijzen stonden klaar op 

de wagen, waar een ieder mee aan de haal ging. Elke deelnemer had namelijk 

prijs. Dit gold eveneens voor de senioren. ’s Middags werd er bij de senioren 

gekaatst in twee categorieën. 

In de B-klasse streden tien parturen om de 

krans en een prachtig boerenpakket. Riemer 

Hoekstra en Meindert de Jong gingen met 

de prijs naar huis. 

Zij waren in de finale een maatje te groot 

voor Hedzer Hoekstra, Lieuwe-Jan Huisman 

en Warner Veltman. Dit betekende voor 

Riemer Hoekstra zijn tweede krans. ’s Och-

tends was hij de beste bij de jeugd. 

In de A-klasse speelden vier parturen in competitievorm. Harm Sijtsma en Jacco 

de Jong waren na drie omlopen het sterkste partuur. Met degelijk kaatsen ver-

schalkten ze in de laatste ronde Eelke Idsardi en Wietse Sipma. Laatstgenoem-

den pakten te weinig eersten om de tweede prijs vast te houden.  
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Sipke Meindersma en Sjouke Hellinga troefden hun af. Een prachtige kaatsdag 

voor jong en oud. Schitterend weer en veel mensen waren afgekomen op de 

wedstrijd. Ook de boeren voelden zich thuis. Hel veld was naar hun smaak aan-

gekleed.  

Traditiegetrouw speelden de jeugd en ouderen de Dokkumer wedstrijd als laatste 

ledenpartij. De beurspartij voor de jeugd, gesponsord door Eelke Idsardi, werd op 

vrijdag 17 augustus verkaatst. Anouk Kingma en Chantal van der Veen waren in 

het beginnerspel te goed voor de rest. Zij wonnen beide al hun partijen. Bij de 

welpen gingen de kransen naar Esther Postmus en Silke Duursma. In de B-

klasse bij de gevorderden was het een spannende strijd. Uiteindelijk was het duo 

Andele Veltman en Demi Hoekstra na hun laatste overwinning niet meer in te 

halen. In de A-klasse werd een kwalitatieve finale afgeleverd. 

Veel eersten werden op 6-6 verkaatst. Na een 

gelijk opgaande strijd waren Riemer Hoekstra 

en Arjen Raap met 5-4 6-0 te sterk voor 

Meindert de Jong en Siska Hartendorp. Alle 

winnaars gingen met paard en wagen door 

het dorp. 

Een schitterende afsluiting van wederom een 

geslaagde kaatsdag. 

De volgende dag mochten de senioren aantreden. In totaal een lijst van 72 deel-

nemers. Een enorm aantal! Van de 72 streden twaalf “oude” dames in hun eigen 

klasse om de felbegeerde kransen en een rondje Ee met paard en wagen. De 

dames kaatsten met een luchtbal. Dit leverde mooi tussenspel op. Griet Nicolai – 

de Bruin, Aaltje Sipma – Minnema en Nellie Hoekstra – Keizer waren na drie 

omlopen de glorieuze winnaressen. Renny Miedema – Reitsma, Lolkje Hofstede 

– Elzinga en Iekje Kooistra – Wijma werden verdienstelijk tweede. Zij konden het 

in een echte finale net niet winnen van eerstgenoemde partuur. Er werd met 5-4 

verloren. De overige twintig parturen moesten drie keer opnieuw loten. De beste 

zes kaats(t)ers gingen door naar de finale. Een officiële loting bepaalde welke 

twee parturen het tegen elkaar op zouden nemen. Klaas Sipma, Jacco de Jong 

en Gerjan Mossel eindigden bij de beste zes en vormden na de loting het eerste 

partuur in de finale. Ze namen het op tegen Julius de Jong, Gerard Pel en Wytze 

Terpstra. Een eenzijdige finale, want Klaas Sipma c.s. stoomden vlot naar een 5-

1 voorsprong. Het laatste eerst was ook een prooi, daarmee werd de winst veilig 

gesteld. Zowel de winnaars bij de dames als heren gingen door Ee met paard en 

wagen. Na het officiële gebeuren stond de barbecue gereed. Tevens was er de 

hele dag een waterspektakel aanwezig. Beide activiteiten stellen de Dokkumers 

elk jaar beschikbaar. De kaatsclub is hun dan ook erg dankbaar! Daarnaast was 

er deze dag een grote verloting.  
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Deze werd gehouden voor Annelies Visser uit Anjum. Zij is inmiddels al anderhalf 

jaar ziek en bedlegerig. De kaatsclub wenst haar en haar familie dan ook veel 

sterkte toe! Helaas kunnen we niet alle bouwvakpartijen in It Iester Nijs kwijt. Wel 

kunt u alle verslagen en foto’s vinden op onze website. 

De site www.kvdetrochsetters.nl is altijd up-to-date en geeft u een fantastische 

indruk van het kaatsgebeuren in Ee e.o. Een prachtig seizoen komt tot zijn einde. 

Op 19 oktober a.s. is de slotavond voor alle leden. Na het officiële gedeelte is het 

voor iedereen geopend. We kunnen u nu al vertellen dat het een waar spektakel 

gaat worden! De kaatsvereniging wil tenslotte alle sponsoren en vrijwilligers be-

danken hun bijdrage. Zonder hulp komen we nergens. We zijn dan ook blij met 

alle medewerking. Het resultaat mag er dan ook zijn! Een prachtig kaatsseizoen. 

We kijken al uit naar het volgende seizoen! Vriendelijke kaatsgroet! 

Kv “de Trochsetters”. 

 

 

AED – cursus.  
Voor alle belangstellenden en geïn-

teresseerden uit Ee e.o. wordt er op 

maandag 29 oktober een cursus ge-

houden. Hierin wordt uitgelegd hoe 

en wanneer je de AED kunt en moet 

gebruiken. Deze cursus wordt ge-

houden in de kantine van V.V. ‘Oos-

tergo’ en begint om 20.00 uur. Het 

zal ongeveer 2 uren tijd in beslag 

nemen. De organisatie is in handen 

van V.V. ‘Oostergo’, KV ‘De Troch-

setters’, TV ‘TCE’ en Dorpsbelang 

Ee. Gezamenlijk is er een AED aan-

geschaft en is er voor gezorgd dat 

de AED in een verwarmde muurkast 

aan de kantine beschikbaar is. 

AED, daar red je levens 

mee!! Eigenlijk zou je moe-

ten weten hoe dit apparaat 

werkt!! Tot de 29ste?? 

Opgeven kan bij Jeannet Sipma (te-

lefoon: 0519 – 51 89 17) of via in-

fo@dorp-ee.nl of bij Hans Kroodsma 

(mobiel: 06-50547886).  
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Ierûters. 

Op zaterdag 22 september hadden de “Ierûters” hun jaarlijkse spelletjesmiddag 

voor de jeugdleden.  Door de vele regenval was de rijbak aan de Skiepereed heel 

nat. Gelukkig kon er worden uitgeweken naar een stuk land aan de overzijde van 

de bak. Dit bleek voor de spelletjesmiddag een heel geschikt terrein. Genoeg 

ruimte voor de diverse spelonderdelen en ook voor het meegekomen publiek. Er 

hadden zich acht jeugdleden opgegeven. Er waren drie spelonderdelen. Het eer-

ste spel was ringsteken. Dit bleek een hele kunst, je pony dicht langs de handjes 

sturen en dan met je rechterhand ook nog proberen de ring te steken. Daarna 

volgde een vaardigheidsparcours. Elke ruiter kreeg twee minuten en moest pro-

beren zoveel mogelijk punten en natuurlijk geen strafpunten te verzamelen. Als 

afsluiting werd er een stoelendans te paard gespeeld. Na al die inspanning van 

zowel paard als ruiter, werden de leden getrakteerd op patat met bitterballen. Het 

bestuur van de ponyclub had gezorgd dat er voor elke deelnemer een leuke prijs 

was. Een grote emmer vol wortelen voor het paard met een mooi rozet. En daar-

bij nog diverse spullen voor paard en ruiter van sponsor Visser Fourage uit Eng-

wierum. De prijzen werden als volgt verdeeld: 

  

Gevorderden:    Beginners: 

1)      Esther Postmus 1) Anna Klaske Kampen 

2)      Nienke Visser 2) Froukje Zijlstra 

3)      Nienke Zijlstra 3) Alie Renske Tibma 

4)      Jannie Dam 

5)      Williena Kampen 

Een aantal jeugdleden hebben de afgelo-

pen zomer elke week les gehad van Ytje 

de Vries. Deze middag was een hele 

mooie afsluiting van het zomerseizoen 

van de “Ierûters”. 

Op de foto vlnr.: Jannie Dam, Williena 

Kampen, Nienke Visser, Anna Klaske 

Kampen, Esther Postmus, Alie Renske 

Tibma, Froukje Zijlstra en Nienke Zijlstra. 

 

Jeugdhonk ’t Skûlplak. 

Na een aantal zware vergaderingen aangaande de herinrichting van het jeugd-

honk, zijn we afgelopen zomer begonnen met het klussen in het jeugdhonk. De 

vrijwilligers die hun steentje bij deze make-over hebben bijgedragen, nogmaals 

hartelijk dank voor jullie geweldige inzet! Op 1 september was het dan zo ver, ‘Le 

moment suprême’: de heropening van het jeugdhonk.  

blz. 12                18
de

 jaargang no. 70 
      



 
 

Van 19.00u tot 20.00u was er vertier voor de jongste jeugd, de basisschool groe-

pen 1 t/m 4. Onder leiding van de heren van de Cool Kids Party werd het een 

geweldig feest waarbij de kinderen, de moeders, het bestuur en zelfs een vader 

(met lichte tegenzin) hun danskunsten uitten. Van 20.00u tot 21.00u was het tijd 

voor de bovenbouw van de basisschool, de groepen 5 t/m 8. Ook deze jongens 

en meisjes hebben er een geweldig feest van gemaakt onder het genot van ranja 

en zakken vol spekjes. Vanaf 21.00u was iedereen welkom om het vernieuwde 

en opgefriste jeugdhonk te bewonderen. Het werd een ‘hete’ avond met vele 

bezoekers! We kunnen als bestuur terugkijken op een geweldig geslaagde 

avond. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Maar nog belangrij-

ker, we zien jullie graag eens terug op de frisse vrijdagavond (geen alcohol) van 

20.00u tot 23.00u. Op zaterdagavond is het jeugdhonk van 20.00u tot 23.30u 

geopend, er wordt dan vanaf 22.00u alcohol geschonken. We zijn nog op zoek 

naar enthousiaste barvrijwilligers. Is dit wat voor jou, schroom dan niet en meld je 

aan bij ondergetekende. Dit kan via e-mail: wswillem@hotmail.com of via tele-

foon: 06-13812827. Namens het bestuur van jeugdhonk ’t Skûlplak, 

Willem Sikkema. 

 

Hebeca: hemel op aarde. 

Zoals in het voorwoord reeds vermeld hebben een aantal mannen van het 

Braakhok (Vlasmuseum) meegedaan aan het openluchtspektakel Hebeca. Voor 

diegenen onder ons die geen idee hebben waar dit over gaat, het volgende:  

Het verhaal 

We reizen in dit Friestalige spektakel af 

naar het verre Rusland, naar het dorp He-

beca, in het Nederlands te vertalen als 

hemel. 

De mensen in de hechte dorpsgemeen-

schap leven volgens oeroude tradities. 

Zij verbouwen het land met Russisch vlas, zoals hun voorouders dat in de 18e 

eeuw ook al deden. Het leven is zwaar, maar niemand klaagt. Want saamhorig-

heid brengt plezier en het harde werken geeft voldoening. Er is geen behoefte 

aan vooruitgang, gewoonweg omdat men niet beter weet. Hebeca is een wereld 

in het klein, een hemel op aarde. Maar alles verandert als Viktor Vodka terug-

keert naar zijn geboortedorp Hebeca. Hij maakt van de oude raketfabriek in het 

dorp een vodkastokerij, waar alle inwoners aan het werk kunnen. In eerste in-

stantie zijn de dorpsbewoners sceptisch, maar het duurt niet lang tot zij één voor 

één het vlas neerleggen en aan het werk gaan in de fabriek van Viktor. Daar ver-

anderen zij langzaamaan in egoïstische wezens, die uit zijn op luxe, vodka, seks, 

geld en vooruitgang.   
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Ze willen steeds meer en sneller. Ze slaan door en stellen steeds hogere eisen, 

die ook Viktor niet kan waarmaken. Zal dit alles tot een catastrofaal einde leiden 

voor Hebeca? Of weet iemand het tij te keren? Info: www.hebeca.nl.  

 

De boodschap van Hebeca 

Hebeca is een Friestalig, maatschappijkritisch stuk. Regisseur Dirk Bruinsma 

wil mensen een spiegel voorhouden en ze ervan bewust maken dat de samen-

leving steeds materialistischer wordt en de mens steeds individualistischer. Hij 

wil ze ermee confronteren dat zij dagelijks keuzes moeten maken tussen 

‘kunstmatig’ en ‘natuurlijk’ en dat deze keuzes bepalend zijn voor de kwaliteit 

van het leven en van de natuur. Met zijn voorstelling Hebeca wil hij mensen 

betrekken, aan het denken zetten, in beweging brengen, inspireren tot nieuwe 

dingen. Hij wil ze niet alleen een passieve rol laten spelen als toeschouwer, 

maar ze actief laten participeren als deelnemer. Ruim honderd vrijwilligers 

krijgen daarom in de voorbereidingen de gelegenheid om actief deel te nemen 

aan de diverse werkgroepen en zo op een geheel nieuwe manier kennis te 

maken met de theaterwereld en mee te werken aan het vormingsproces van 

Hebeca. Zo ook de mannen van het Braakhok . . . (Foto’s: Kees Westra – Hebeca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaap Broersma en Kees Deelstra Jaap Broersma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evert Douma Sikke Tuma  
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It Iester Nijs no. 71 

 
Het volgende Iester Nijs verschijnt op 

zaterdag 29 december 2012. 
 
Hebt u nieuwtjes, leuke verhaaltjes, e.d. van uzelf, uw omgeving, 
de buurt, of andere wetenswaardigheden? Meldt het! Of een ad-
vertentie, een interview? Neem contact op! 
 

Per e-mail: info@dorp-ee.nl 
Per telefoon: 0519 51 89 17 

 
Al deze zaken en meer (de kopij) kunt u inleveren tot uiterlijk 
woensdag 19 december 2012 bij Jeannet Sipma, Lytse Loane 
16  te Ee. 
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