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Dat we als inwoners van Ee en dorpsbelang  dit jaar niet stil hebben gezeten,  zal blijken uit dit 

jaar- verslag. Samen hebben we de schouders er weer onder gezet en hebben we weer veel 

gerealiseerd en georganiseerd. SAMEN is dan ook steeds het woord dat bij ons dorp past.

Zo hebben we ons  in januari SAMEN met een aantal buurtgenoten van de Stienfeksterwei sterk 

gemaakt voor verkeersremmende maatregelen op de Stienfeksterwei.  Nieuwe bestrating en een 

verkeersdrempel was het resultaat.

Ook hebben we ons SAMEN ingezet voor ons prachtige Flaakspaad. Er zijn vele gesprekken 

geweest met Staatsbosbeheer. Door hen is er een picknickbankje geplaatst. SAMEN met Emko 

Vis is er een ontwerp gekomen voor een aanwijsbordje van het Flaakspaad. De familie Wilman 

heeft gezorgd voor een stukje ingezaaide grond met vlas. De opening van het Flaakspaad werd 

gecombineerd met een Open dorp. Hiervoor is een commissie aangesteld, bestaande uit, Minke 

Rottiné, Janita Postma, Klaske de Haan en Jack Hoekstra. 

Op 5 februari hadden we een werkbezoek met het college. Hier hebben we o.a. de aansluiting met

het Flaakspaad besproken. SAMEN hebben we dit voor elkaar gekregen. Materiaal van de 

Gemeente en aangelegd door vele vrijwilligers uit het dorp. Deze bijzondere manier van SAMEN, 

haalde zelfs het nieuws. Ook kwamen tijdens dit bezoek de plannen rondom het industrieterrein 

ter sprake. Het college gaf dan ook aan achter de plannen van onze ondernemers te staan. De 

provincie Fryslân is nu aan zet.

Positief is ook, dat ons ledenbestand  elk jaar groeit. Nieuwe bewoners proberen we bij ons dorp 

en activiteiten te betrekken. SAMEN met de redactie van het Iester Nijs hopen we onze leden 

goed te informeren en te betrekken bij ons mooie dorp.

SAMEN, komt ook naar voren  als we het hebben over de overleggen die we met verschillende 

partijen hebben. In februari en november hebben we een overleg gehad met dorpshuis de Jister.

In maart en december met de feestcommissie.  Met basisschool de Gearing hadden we in maart 

een overleg moment. Ieder jaar organiseren we samen de Himmeldei. Alle kinderen gaan dan aan 

de slag om ons dorp netjes en opgeruimd te maken. We ervaren deze overleg momenten als zeer 

waardevol. SAMEN versterken we elkaar en houden we elkaar op de hoogte.

Op 21 maart hadden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Er was een grote opkomst. 

Opvallend en zeer positief was de samenstelling van de aanwezigen; jong en oud. SAMEN konden 

we terugkijken op het jaar 2013 en vooruit kijken op het jaar 2014. In kleine groepjes is er 

gesproken over de toekomst van ons dorp Ee. SAMEN zijn we op ideeën en met  conclusies 

gekomen. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te zijn. De mening van onze leden:  Ee 

moest een gastvrij, netjes en dus leefbaar dorp blijven. De SAMENwerking tussen verenigingen 

en organisaties en gewoon tussen mensen moet voorop blijven staan. Wel ziet men in de toekomst

minder verenigingen, maar kiest men wel voor kwaliteit. Hierin kan het bedrijfsleven ook een 

belangrijke rol blijven spelen, door in de eerste plaats met het bedrijf in Ee te blijven. Over het 

wonen in ons dorp in 2025, is de wens, geen leegstand en verkrotting. Daarin wordt vooral de rol 

van de DOM als belangrijk gezien. Een gezamenlijke taak vindt men het om positieve reclame te 



maken naar de  omgeving, en toeristen, maar ook naar toekomstige inwoners. De slagzin zou 

kunnen zijn: Wenje yn Ie, dat is wat ik wol. En om dat mogelijk te maken, ligt hierin een mooie 

opdracht naar alle inwoners en verenigingen voor de komende jaren. Als we er in slagen om deze 

idealen in 2025 waar te maken, kunnen we SAMEN aan de slag.

Op 4 mei hadden we de dodenherdenking. Namens de 4 mei commissie las mevr. Rigtje Borger een

indrukwekkend stuk voor over het verleden en het heden. Mevr. Borger benadrukte dat we als 

mensen elkaar moeten helpen en geen wrok of haat mogen koesteren tegen andere bevolkings-

groepen. Een gevaar wat in de jaren ‘40 - ‘45 een hele bevolkingsgroep op de vlucht deed slaan. 

Het dorp Ee was in die jaren nauw betrokken met het opvangen en herbergen van joodse 

vluchtelingen. Net voor acht uur werd de "last post" geblazen en na de klokslagen van acht uur 

werden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna klonken de tweebekende coupletten van het 

Wilhelmus. De kinderen van de Gearing legden een bloemstuk, bij het graf van dr. Ruinen en lazen

gedichtjes voor. Familieleden van dhr. Ruinen waren ook aanwezig.

Op 10 mei hebben we laten zien waar we als klein dorp groot in zijn. SAMEN iets op poten zetten.

De opening van het Flaakspaad en de open dag in Ee. Ondanks het slechte weer was het een zeer 

geslaagde dag. De dag begon met een dorpsontbijt, aangeboden door de NAM, waar maar liefst 

250 inwoners op af kwamen. Vervolgens werd het nieuwe Flaakspaad officieel geopend door 

gedeputeerde Johannes Kramer, een afgevaardigde van de NAM en wethouder Pytsje de Graaf. 

Vanaf half elf konden mensen een rondje maken door het dorp waar ondernemers en verenigingen

zich presenteerden. Zo kregen mensen bij het vlasmuseum een rondleiding, ook was het mogelijk 

de kerk op de terp te bezichtigen en bij de speeltuin waren volleybalspelletjes te doen. Via de 

Jan Plezier konden bezoekers naar de deelnemende bedrijven worden vervoerd. Met elkaar 

mogen we met trots terugkijken op deze fantastische dag.

Tijdens onze ondernemersavond in oktober hebben we tijdens een fotopresentatie van Burt 

Sijtsma SAMEN kunnen nagenieten van deze mooie dag. Verder mochten we luisteren naar de 

presentaties van de KNRM, een woordvoerder van het nieuwe industrieterrein en de volgende 

ondernemers:  Jan Grijpstra vertelde over zijn bedrijf (Green Fire Eco) en met name over de 

pellet kachels. Jaap Hansma vertelde over zijn onkruid bestrijdingsbedrijf. Ytsje Hiemstra 

vertelde over haar werk als Shiatsu therapeut en Johannes Boersma liet ons d.m.v. een 

fotoreportage zijn werk als glasbewerker zien. Allemaal zeer interessant. 

In november bleek ook dat er vele mensen in ons dorp actief zijn. Op 17 november kregen we 

bezoek van de burgemeester, brandweer en wijkbeheer over het naderende oud en nieuw feest. 

SAMEN met de carbidploeg en dorpshuis de Jister maakte we plannen en afspraken. We 

besloten om een geldinzamelings actie te houden voor een vuurwerkshow met oud en nieuw. Dit 

was een groot succes en leverde maar liefst 1300 euro op. Op 28 november mochten we SAMEN 

met de 60+ leden genieten van een gezellige middag in de Jister. 54 personen hadden zich 

hiervoor opgegeven. We speelden het oer Hollandse spel: ‘Ik hou van IE’ en mochten genieten van

een heerlijk koud en warm buffet. Wederom een zeer geslaagde middag! Dat de nieuwe 

Sinterklaascommissie bestaande uit: Alberdina Akkerman, Loekie Jansen en Antsje Mossel, niet 

stil had gezeten is gebleken tijdens de prachtige Sinterklaasintocht. Er was een grote boot vol 



Pieten. In de Jister was het gezellig. De kinderen hadden op school een dans ingestudeerd en de 

cadeautjes vielen erg  in de smaak. 

Op 6 december hebben we SAMEN met een aantal vrijwilligers de kerstboom opgetuigd. Een 

paar dagen mochten we genieten van de prachtige verlichting en de kerstboodschap op spandoek. 

Helaas sneuvelde de verlichting tot tweemaal toe door de harde wind. Ook dit jaar hadden vele 

ondernemers en/of verenigingen weer  gehoor gegeven aan een gezamenlijke advertentie. Een 

advertentie die geZAMENlijkheid,. betrokkenheid en leefbaarheid uitstraalt. Bij het verschijnen

van de Dokkumer huis-aan-huiskrant bleek helaas dat onze advertentie niet in de krant stond. Er 

was wat mis gegaan bij het drukken van de krant, er was een pagina vergeten af te drukken met 

daarop onze advertentie. NDC bood ons de mogelijkheid aan om de advertentie te plaatsen in de 

Leeuwarder Courant.

SAMEN is misschien wel het toverwoord, dat ons dorp zo bijzonder maakt. Het afgelopen jaar is 

daar zeker een voorbeeld van. Altijd weer zijn er dorpsgenoten bereid om tijd en energie in ons 

brûzend Ee te steken. En dan ook zeker onze jeugd niet te vergeten. Zij zorgen o.a. elk jaar weer

voor een prachtige/traditie getrouwe  afsluiting van het jaar.

Voor het nieuwe jaar willen we, SAMEN met u, ons weer inzetten voor een “brûzend” Ie.


