
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
Hierbij de stand van zaken van uw Dorpsbelang tot nu toe. We hebben alweer een 
vrij druk voorseizoen gehad. In februari jl. zijn we met de buurtverenigingen om de 
tafel geweest en veertien dagen later hebben we alle ondernemers, vallende onder 
het dorp Ee, uitgenodigd. Vrijdag 28 maart jl. hebben wij onze jaarlijkse ledenverga-
dering gehad. Over al deze dingen kunt u verderop in dit blad meer te weten komen. 
Eindelijk worden verschillende dingen zichtbaar van de zaken die wij met B en W 
hebben afgesproken tijdens hun werkbezoek vorig jaar. De paaltjes op de Omgong 
zijn verwijderd (eentje moet nog). Het bushokje is weer dichtgemaakt met glas. 
Echter, zoals het er nu voor staat, zal er helaas geen spiegel geplaatst worden op de 
kruising Stienfeksterwei – Uniastrjitte. De nieuwe verkeersmedewerker van de 
gemeente vond dit niet echt een gevaarlijk kruispunt. Wij zijn het hier niet mee eens 
en hebben een brief richting B en W gestuurd. 

Op de Korte Bún is de woningcorporatie be-
gonnen met de bouw van twee koopwo-
ningen en ook zullen er binnenkort nog twee 
huur woningen worden gebouwd. Omdat er 
niet meer koopwoningen gebouwd worden, 
zijn er twee kavels vrijgekomen en liefheb-
bers kunnen daar op inschrijven. Deze ka-
vels zullen vrijdag 18 april a.s. door loting 
worden toegewezen en dit zal plaatsvinden 
in Dorpshuis ‘de Jister’ om 19.30 uur. Som-
mige bejaardenwoningen op de Skeperij 
worden momenteel bewoond door jongere 
mensen;  deze  mogen hier voor een schap- 
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pelijke  prijs  wonen, zodat de woningen niet voortijdig worden vernield of gekraakt. 
Deze bewoning wordt geregeld door een instantie, Carex bv genaamd. Echter, zowel 
deze jongeren als de andere huurders hebben een contract tot 1 juli 2008 en dan 
moeten ze vertrokken zijn, waarna hopelijk na de bouwvak begonnen zal worden met 
de sloop. 
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelangen Ee. 
 
Nieuwe shirts "Oer't Net" 

 
Zowel de jongste leden als dames 
1 werden dit seizoen in het nieuw gesto-
ken Door Hoek-Agro. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
Bij de jeugdteams (leeftijd van 13 t/m 17 
jaar) kunnen we enige versterking gebrui-
ken! Dus... lijkt het je leuk om het eens te 
proberen? Schroom dan niet en kom naar 
de gezellige trainingen op de maandag-
avond van 18.45 tot 20.00 uur. Mocht je 
niet binnen deze leeftijdscategorie vallen; 
er is vast een ander team dat bij je 

past. Zo wordt er ook op de maandagavond getraind door dames 1 (actief in de 
NeVoBo-competitie) van 20.00 uur tot 21.15 uur. Op de woensdagavond wordt er op 
recreatief niveau getraind: Van 19.30 tot 20.45 uur door de dames en aansluitend tot 
22.00 uur door de heren. Graag tot ziens! Volleybalvereniging "Oer't Net". 
 
Jaarvergadering uitvaartvereniging ‘de 
Laatste Eer’ te Ee. 
Maandag 3 maart 2008 was er in Café 
Woudstra de jaarlijkse ledenvergadering 
van uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’ 
van Ee. Om 20.00 uur kon de voorzitter Dirk Zijlstra 35 leden welkom heten. Na het 
welkomstwoord werden de namen genoemd van de negen overleden leden van de 
vereniging en van de overledenen die op onze begraafplaats zijn begraven het 
afgelopen jaar. Voor hen werd een minuut stilte in acht genomen. Hierna kreeg 
secretaris Tiety Haaksma de gelegenheid om de notulen en het jaarverslag voor te 
lezen. Deze waren akkoord waarna werd overgegaan tot het financiële gedeelte. 
Penningmeester Jaap Hansma nam het financiële verslag met de vergadering door. 
Na enige toelichting en uitleg was ook deze akkoord. Reinder Boersma verklaarde 
namens de kascommissie dat de financiën weer op zeer correcte wijze waren bijge-
houden met complimenten voor de penningmeester. De contributie, ledenkorting en 
tarieven werden ongewijzigd vastgesteld met uitzondering van de grafdelvers. 
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Zij krijgen in het vervolg tien euro meer voor hun werkzaamheden. Hierna volgde de 
bestuursverkiezing. Anneke Braaksma- Walda was reglementair aftredend, maar 
heeft zich nog voor een periode beschikbaar gesteld. Er waren geen tegenkandida-
ten ingediend. Haar beschikbaarstelling voor nog een periode werd met applaus 
bevestigd. 
Na de pauze werd er met de vergadering overlegd over het voorstel om nabestaan-
den toe te staan, wanneer zij dit wensen, zij ook werkzaamheden op de begraaf-
plaats tijdens de uitvaart zelf mogen doen. (Dit voorstel was reeds uitgebreid be-
schreven op de achterzijde van de uitnodiging en dus bij alle leden bekend.) Tot op 
heden mochten de werkzaamheden tijdens de uitvaart op de begraafplaats uitslui-
tend door personeel van de vereniging worden gedaan. Steeds vaker kwam het 
verzoek dat nabestaanden graag met name bij het laten zakken van hun dierbare 
behulpzaam willen zijn. Na zowel voor- als tegenstanders te hebben gehoord kon 
uiteindelijk de meerderheid van de vergadering zich toch wel in dit voorstel vinden 
waardoor het werd aangenomen. Wel blijven er bij elke uitvaart naast de bode vier 
dragers aanwezig en zij worden ook gewoon in rekening gebracht. Hierna was er een 
presentatie van de bode Auke Veenstra. Eerst werden, op humoristische wijze, oude 
spullen teruggegeven aan het bestuur welke de bode niet meer gebruikt, waaronder 
een pet van meer dan 70 jaar oud, een oude jas en koorden welke op de jas werden 
gedragen en een soort van embleem welke het einde van het leven symboliseerde. 
Hierna werden wat praktischer zaken benoemd, zoals onder andere de noodzaak 
van een codicil waarin men kan aangeven hoe men zijn/ haar eigen uitvaart wil 
hebben geregeld. Hierna werd er een video getoond van kistenfabrikant Kaspersma.  
Bij de mededelingen werd onder andere gesproken over de nieuw aan te leggen 
perken op de begraafplaats. Er  werd een situatietekening getoond; bij dit plan is ook 
de mogelijkheid opgenomen om een plek te reserveren voor urnen. Ook zal er 
nieuwe aluminium bekisting worden aangeschaft. 
Het was rond kwart over tien toen de voorzitter de vergadering beëindigde door alle 
aanwezigen te bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid. 
 
Ponyclub de Ierúters. 

Dit jaar, begin april, zouden de pony- en 
paardrijlessen weer van start gaan, op het 
ponyclub terrein aan de Skieppereed. We 
hadden ook voor dit jaar Heleen de Haas 
en Ria Prins weer bereid gevonden om bij 
onze ponyclub te komen lesgeven. Helaas 
kregen wij na het versturen van de aan-
meldingsformulieren voor de rijlessen, 
maar één opgave terug. Dus hebben we 
als bestuur besloten om de rijlessen dit 
jaar niet te laten doorgaan, gewoonweg 
omdat er te weinig animo voor is. 
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Om toch nog iets leuks voor onze ponyclubleden te doen hebben we besloten om in 
de maanden juni en september een activiteit de organiseren op het ponyclub terrein. 
Hier volgt te zijner tijd voor de le den nog verdere informatie over. Het is de bedoeling 
om begin mei weer van start te gaan met de menlessen. 
Het Bestuur. 
 
Jister Brommerclub. 
De Brommerclub bestaat inmiddels alweer 
een jaar en er zijn al heel wat kilometertjes 
afgelegd over de Veluwe en op Ameland 
naar Minnertsga en diverse andere plaat-
sen in Friesland en Groningen. 
De Jister Brommerclub heeft op 22 februa-
ri jl. een ledenvergadering gehad in ‘de 
Jister. Er zijn er nog enkele brommerlief-
hebbers uit  omliggende dorpen lid gewor- 
den en we zitten nu zo ongeveer rond de 25 leden. Op de ledenvergadering is ook 
de toeragenda bekend gemaakt en er staan een tiental ritjes gepland, namelijk: 
 
5 april  Woudentocht 
1 mei  Hoornsterzwaag zwarte race en oldtimer meeting 
24 mei  Skûtsjemuseum Eernewoude 
31 mei  Puzzeltoertocht georganiseerd door BC ‘It olde barrel’ uit Paesens 

Moddergat 
14 juni  Gaasterland rit +/- 250 km 
5 juli  Palingroken Oudwoude kort ritje vooraf of samen met open toerrit 

Anjum 
2 augustus Veluwerit 
30 augustus Loempiarit verrassingrit van +/- 90 km 
13 september HMV races (oldtimerraces) georganiseerd door de BCA  in Anjum 
22 november Snertrit openrit 
 
Er zijn ook nog uitnodigingen geweest om onze brommertjes tentoon te stellen op div 
dorpsfeesten maar dat viel telkens op een zaterdag dat er al een toerrit was. Versla-
gen, foto’s en nieuwtjes staan uiteraard op onze site: www.jisterbrommerclub.nl. 
Inmiddels hebben we een aantal sponsors uit Ee en omstreken en binnenkort krijgen 
we nieuwe jassen en shirts met ons logo. 
 

Tige tank!  
Wy wolle eltsenien tank sizze foar de belangstelling en it meilibjen 
yn 'e foarm fan kaarten, tillefoantsjes, blommen en attinsjes under 
myn sykte thús en yn it sikehûs. It hat ús tige goed dien. 

  
Jan en Minke Fennema en bern. 
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Peuterspeelzaal de UKKEPUK  
Hierbij willen wij u als lezer graag informeren en laten meegenieten van het reilen en 
zeilen op de peuterspeelzaal van Ee en omstreken. 
We zijn sinds januari van start gegaan met het nieuwe project “Boekenpret”. Dit is 
een gesubsidieerd project aangeboden en gecoördineerd door gemeente Dongera-
deel. Doel hiervan is om lezen en taal te stimuleren bij peuters. De kinderen krijgen 
elke week een boekje mee naar huis zodat ook thuis gelezen kan worden. Ervaring 
leert dat dit ook inderdaad stimuleert tot vaker lezen. Dit betekent ook dat de peuters 
nu 3 dagdelen in plaats van 2 dagdelen naar de peuterspeelzaal gaan. 
 

Zoals u ongetwijfeld hebt vernomen is 
dat we weer de jaarlijkse dropactie heb-
ben georganiseerd. Hiermee zamelen we 
geld in voor de peuters zodat we extra 
dingen kunnen doen, zoals speelgoed 
kopen enz. We hebben een paar weken 
geleden 2 nieuwe trekkers en een drie-
wieler gekocht, zoals u op de foto kunt 
zien.  

 
 
Wanneer u ook kleine kinderen heeft en u heeft belangstelling voor de peuterspeel-
zaal, kom dan gerust eens langs om te kijken en kennis te maken. 
De oudercommissie van de UKKEPUK. 
 
Avond met de buurtverenigingen. 
In februari hebben wij met de Buurtverenigingen om de tafel gezeten. Sinds drie jaar 
doen wij dit vlak voor de Ledenvergadering om even te horen hoe het in verschillen-
de buurten gaat en of er nog problemen zijn waar wij bij kunnen helpen. Jammer was 
wel dat er maar vijf verenigingen van de dertien hadden gehoor hebben gegeven aan 
de oproep. Toch was het een goede avond. Er zijn verschillende punten naar voren 
gebracht, van meer parkeerplaatsen tot gaten in de straten. Wij hebben alle klachten 
opgeschreven en zijn met diverse instanties in de weer om verschillende dingen te 
realiseren. Het meeste moet via de gemeente worden geregeld en dat is niet makke-
lijk. Echter, wij houden vol!! Dit was in het kort even een verslag van deze avond. 
 
Notulen Ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Ee, gehou-
den op 28 maart 2008 in Dorpshuis ‘de Jister’. 
Aanwezig 44 personen. Er zijn geen politieke partijen aanwezig en ook geen pers. 
Beide waren wel uitgenodigd. Welkom ook voor onze muzikale gasten Antsje Cupe-
rus en Sonja Hoekstra. 
Om 20.00 uur wordt de vergadering geopend door de voorzitter Tjeerd Tanja. De 
notulen van de Ledenvergadering d.d. 16 maart 2007 en het Jaarverslag over 2007 
worden voorgelezen door Elly van der Wielen. 

14de jaargang no. 52                blz. 5



 

 
 
Op beide punten zijn geen aanvullingen en deze worden dan ook goedgekeurd. 
Onder het punt ‘Mededelingen’ meldt de voorzitter dat bij de Omgong nog een 
houten paal zal worden verwijderd; het bushokje is weer gemaakt; de Stienfeksterwei 
zal opnieuw worden bestraat, vanuit het dorp tot aan de Begraafplaats; met de 
spiegel op de hoek Stienfeksterwei - Uniastrjitte zijn we nog bezig; de verkeerssitua-
tie van de Achterwei heeft nog steeds onze aandacht, evenals de oversteek bij 
tankstation Montsma; we hebben Veilig Verkeer Nederland ook ingeschakeld. Op de 
Koarte Bún is begonnen met de bouw van 2 koopwoningen en 2 huurwoningen door 
de Woningcorporatie Dongeradeel. De voorzitter legt uit dat een aantal woningen op 
de Skeperij worden "verhuurd" door Carex. Dit is een bedrijf dat zorgt voor bewoning 
van woningen die tijdelijk leegstaan om vernieling en kraak tegen te gaan. De voor-
zitter meldt dat wij zwart op wit hebben dat de woningen verhuurd zijn tot uiterlijk 30 
juni 2008, waarna ze zullen worden gesloopt. De Integrale gebiedsontwikkeling is 
boekt zeer langzaam vooruitgang, voornamelijk veroorzaakt door de ruilverkaveling. 
Er zijn een aantal zaken waar dit jaar hopelijk meer duidelijkheid over komt. 
Het huidige bestuur zoekt verder naar een geschikte vijfde kandidaat. De brief die 
naar leden is gegaan is goedgekeurd en dat houdt in dat voorzitter en penningmees-
ter nog 3 jaar extra in het bestuur blijven zitten en dat vanaf dan weer 5 jaar geldt. 
We zijn op zoek naar iemand die 3 keer per jaar de vlag in de toren wil hangen 
omdat Don Wagstaff, die dit voorheen altijd deed, naar Oostrum is verhuisd. Er is 
niemand in de vergadering die zich aanbiedt. Wij zullen iemand benaderen. Er zijn 
geen vragen over het Financieel verslag 2007 en nadat de Kascontrolecommissie 
haar goedkeuring uitspreekt, wordt dit verslag goedgekeurd. Evert Douma gaat uit de 
Kascontrolecommissie en Burt Sijtsma komt erin voor 2 jaar. 
De Kaatskampioenen van Ee, Sjoukje, 
Klaske en Aukje krijgen voor hun geweldi-
ge prestatie een spiegel met inscriptie en 
bloemen aangeboden. Helaas kon Aukje 
er niet bij zijn, omdat ze ziek was. 
Hierna volgt het verslag van de Feest-
commissie. Het financiële gedeelte (even-
eens goedgekeurd door de Kascontrole-
commissie) wordt door Melle Westra dui-
delijk uit de doeken gedaan, gevolgd door 
het verslag van Piet-Fetze Boersma. Piet-
Fetze merkt op op dat het Dorpsfeest 
van 2007 geslaagd was, maar ook heel intensief. Hij probeert in zaal de meningen te 
peilen, echter, helaas, diegenen die hij vraagt waren op dat moment juist ergens 
anders met vakantie. Hij meldt dat Harm Idsardie dit jaar uit de Feestcommissie is 
gegaan, maar per direct voorzitter van de technische commissie is geworden. Deze 
commissie is ter ondersteuning van de Feestcommissie en zal zich vooral met 
praktische, uitvoerende zaken bezighouden, zodat de Feestcommissie zich kan 
bezighouden met de andere, overkoepelende zaken. De Feestcommissie bestaat 
voortaan dan ook uit vijf personen in plaats van zes. 
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In het najaar zal de Feestcommissie nog een feestje organiseren, zoals altijd in de 
jaren tussen de Dorpsfeesten in. Dit ‘Lyts feest’ zal in combinatie met het Buurtvol-
leybal plaatsvinden. Verdere info volgt nog. Jelte Westra laat de aanwezigen de 
opzet zien van de onze nieuwe website. Hij heeft gekozen voor de blauwwitte kleur, 
die ook te vinden is in de vlag van Ee. De kosten voor het maken van de website 
worden gedekt door advertenties van diverse bedrijven. Er wordt onderscheid ge-
maakt tussen historie, nieuws, verenigingen en sportverenigingen en bedrijven. Ook 
komt er nog een activiteitenkalender. Het ziet er goed uit. Uit de zaal komt wel de 
opmerking dat we er wel voor moeten zorgen dat hij actueel blijft!!!! We zullen hier 
bovenop zitten. 
Na een kopje koffie geeft de voorzitter, namens de Overlastcommissie, te kennen dat 
er eigenlijk geen overlast is en dat we dat ook zo moeten houden natuurlijk. Ook uit 
de zaal komen geen meldingen van overlast. Hans Swart doet verslag van het wel en 
wee van het Vlasmuseum. Er zijn minder bezoekers geweest in 2007. Toch zijn er 
een aantal zaken vernieuwd in het Braakhok. In augustus/september van dit jaar zal 
er het Flaaksfeest weer zijn. Het financiële plaatje van het Vlasmuseum zag er ook 
goed uit. Op 9 augustus is er de Jouswier / Oostrum kuiertocht. Er zal dan veel te 
doen zijn langs de route. Het wordt een groots gebeuren. Wietze Terpstra was 
verhinderd maar liet weten dat er vanuit het Jeugdhonk geen bijzonderheden te 
melden waren. Wel is er op 11 april een spokentocht voor iedereen in het dorp!!!! 
Melle-Pieter liet weten dat de Dorpshuisstichting vorig jaar, wegens omstandigheden, 
geen ledenvergadering heeft gehad. Dit jaar zal in de ledenvergadering beide jaren 
worden behandeld. Op 30 april is er een sterrit en ’s avonds is er band in Dorpshuis 
‘de Jister’. Nadere info volgt. Op 29 maart is er weer de jaarlijkse playbackshow met 
23 deelnemers. Het belooft een spektakel te worden. Dit jaar bestaat ‘de Jister’ al 
weer 10 jaar. Op gepaste wijze zal hier, eind van dit jaar, aandacht aan worden 
besteed. 
De heer Lieuwe Huisman doet verslag namens de Stichting Welzijn Dongeradeel. 
Een aantal koersbalactiviteiten (met onze basisschool, de omringende dorpen en 
onze buurten) hebben plaatsgevonden en zijn als bijzonder positief ervaren. Deze 
vinden in 2008 zeker weer plaats. Ook wordt bekend gemaakt dat de, in het Dorphuis 
aanwezige, sjoelbakken geleend kunnen worden (alleen voor gebruik in ‘de Jister’). 
Contact hierover verloopt via de heer Talstra. Dit seizoen vinden er geen filmmidda-
gen plaats (de laatste keer mislukte door technische problemen), maar wel is er nog 
een fietstocht naar de Kollumer krant in Kollum met bezichtiging aldaar. De afsluiter 
van het seizoen zal zijn in Lauwersland bij Kollum. 
De heren Rasche, Huisman en Egbering hebben, naar aanleiding van de structuurvi-
sie, nog enkele ideeën. Deze zullen worden door bestuur van het Dorpsbelang Ee 
meegenomen worden. Op 17 juli is er weer Ringrijden op Tibma. 
In de Rondvraag merkt de heer Rasche op dat in de originele stukken van de NAM, 
die momenteel ter inzage liggen op het gemeentehuis in Dokkum, andere dingen 
staan dan op de infoavond in juli in ‘de Jister’ door de NAM is verteld. Met name wat 
de eventuele bodemdaling betreft. Het bestuur zal dit opnemen met de gemeente en 
de NAM. 
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De heer Egbering merkt op dat het een idee is om, met behulp van eigen middelen, 
een nulmeting te maken van diverse markante punten / gebouwen door een gere-
nommeerd bedrijf, zodat achteraf (eventuele) bodemdaling aangetoond kan worden. 
Tevens vraagt hij of het mogelijk is om voortaan twee jaarrekeningen te laten zien, 
zodat iedereen beide jaren kan vergelijken en of er ook een begroting kan worden 
gemaakt. De voorzitter geeft aan dat dit nader zal worden bekeken. 
Besloten wordt dat volgend jaar de notulen van de Ledenvergadering en het Jaarver-
slag met de uitnodiging naar de leden wordt gestuurd. zodat een ieder deze thuis kan 
doornemen. Deze worden dan niet meer op de Ledenvergadering voorgelezen. De 
tijd die hiermee wordt bespaard kan dan worden besteed aan zaken aangedragen uit 
de zaal of vooraf gemeld als agendapunt. De borden ‘Beschermd dorpsgezicht’ 
zullen worden opgeknapt/vervangen en komen dan aan de komborden te hangen. 
Het fietspad zal worden door getrokken tot aan rotonde van Metslawier. De bomen 
langs de brug zijn reeds gekapt. Om 22.05 sluit de voorzitter de vergadering en 
bedankt een ieder voor zijn / haar komst en inbreng. 
 
Melodia Oranje 
Aan het begin van een nieuw jaar is Melodia Oranje altijd weer druk met re-peteren 
voor concoursen. In februari hebben we weer meegedaan aan het jaarlijkse muziek-
festival te Anjum. 
Dokkum ging er met de beker vandoor, maar wij waren ook best tevreden met onze 
prestatie. 17 mei gaat Melodia Oranje naar het Spikerfestival te Bakke-veen. Hier 
zullen wij 5 stukken laten horen. Dus oefenen geblazen! 

 
 
Onze volgende actie is de plantenactie van 21 
april t/m 26 april. Hierover volgt nog bericht. 
 
U kunt ook planten bestel-len bij Elliy van der Wie-
len (tel: 518710). Houdt u een plekje vrij in de tuin 
wan-neer wij langs komen? Alvast bedankt! 

 
 
Jeugdhonk 't Skûlplak. 
Steeds vaker wordt er in het dorp gevraagd: "Het Jeugdhonk hoe gaat het daar mee 
en wat doen jullie daar?" Vandaar dit stukje in It Iester Nijs. 
Het Jeugdhonk is een plek voor de jeugd en is iedere vrijdag- en zaterdagavond van 
20.00 uur tot 23.30 uur geopend. De doelgroep is de jeugd die naar het voortgezet 
onderwijs gaat tot 16 jaar. Daarentegen is de oudere jeugd ook van harte welkom. 
Vanaf 29 februari is groep 8 van de basisschool welkom op de laatste vrijdag van de 
maand. Deze data zijn op school bekend gemaakt. Zij kunnen op deze manier 
kennismaken met het Jeugdhonk. 
Het Jeugdhonk wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. Zij draaien om de beurt 
bardiensten en om 21.30 uur komt er een oppasouder die de boel in de gaten houdt. 
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Ieder jaar worden er weer nieuwe ouders van bezoekers benaderd. Gelukkig voelen 
vele ouders zich betrokken bij het Jeugdhonk, want zonder oppasouders kan het 
Jeugdhonk niet open. Wij als bestuur doen ons best om samen met de barmedewer-
kers en de oppasouders het Jeugdhonk op een verantwoorde manier draaiende te 
houden. Zo zijn onlangs de regels weer herzien. Eén van die regels en eigenlijk wel 
de hoofdregel in het Jeugdhonk is "heb respect voor elkaar". Op zaterdagavond 
vanaf 21.00 uur wordt er bier verkocht aan de jeugd van 16 jaar en ouder. Sinds de 
herfstvakantie heeft het Jeugdhonk een activiteitencommissie. Zij zorgen ervoor dat 
er één keer per twee maanden een activiteit is.  
 
Ze hebben tot nu toe een Bingo en een 
Après ski party georganiseerd en er staan 
nog meer activiteiten op het programma.  
 
Ook worden er door Zero verschillende activiteiten georganiseerd voor alle jeugd-
honken uit de gemeente Dongeradeel. Dit zijn onder andere dart toernooien (deze 
heeft op 28 februari plaatsgevonden in het Jeugdhonk van Ee), een bowlingcompeti-
tie, een voetbaltoernooi en ook kon de jeugd in januari schaatsen in Groningen. Voor 
de Basisschooljeugd is er op Koninginnedag en Oudejaarsdag een disco en zijn er 
knutselmiddagen. Deze jeugd wordt via school over de activiteiten geïnformeerd. 
 
Wij hopen dat u zo een indruk heeft gekregen over het reilen en zeilen van het 
Jeugdhonk. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij één van de bestuursleden, 
te weten, Wytze Terpstra, Peter Hekstra, Wilma Hartendorp, Jelte Westra, Johannes 
Douma, Teke Meindertsma, Ans Huisman, Sarah Joling, Jan Jelle Braaksma, An-
dries Zijlstra, Nieske de Haan en Minke van der Hoek. 
 
Activiteiten Koninginnedag 30 april 2008. 

Ook dit jaar willen wij Koninginnedag niet ongemerkt aan 
ons voorbij laten gaan. Voor ‘s middags is er weer een leu-
ke sterrit uitgezet; met de auto voor jong en oud. 

 
U kunt hiervoor u opgeven vanaf 13:00 uur in Dorpshuis ‘de Jister’. ‘s Avonds hopen 
wij in het dorpshuis er een gezellige avond van te maken met een leuk stukje muziek. 
Vrijwilligers Dorpshuis ‘de Jister’. 
 
Ondernemersavond. 
Een paar weken geleden hebben wij als Dorpsbelang de ondernemers uit Ee uitge-
nodigd voor een bijeenkomst in ‘de Jister’. Wij krijgen op de ledenvergadering zo nu 
en dan het verwijt dat wij te weinig praten en contact hebben met onze ondernemers.  
Door deze avond te organiseren hoopten wij dit te kunnen veranderen. Een dertiental 
ondernemers had gehoor gegeven aan deze oproep. De grote vraag die centraal 
stond was: “Hoe kunnen wij als Dorpsbelang meer voor de ondernemers beteke-
nen?”  
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Deze vraag is volgens ons nu gedeeltelijk opgelost daar wij als Dorpsbelang lid van 
de Ondernemerssoos zijn geworden. Op deze manier worden we op de hoogte 
gehouden van de meeste zaken die er spelen. Een belangrijp punt is de communica-
tie tussen ondernemers onderling en met het Dorpsbelang. Samenwerken is het 
motto!! Tevens hoorden wij dat er belangstelling is voor uitbreiding van het industrie-
terrein. Dat kan niet meer op dit huidige terrein. Een nieuw industrieterrein zou naast 
de firma Banga gerealiseerd moeten worden en men is hier over in overleg met de 
gemeente. Verder kwam de vraag ter tafel hoe wij de recreatie en het toerisme hier 
wat beter op de kaart zouden kunnen krijgen en wat moet men daarvoor in Ee ver-
anderen en aanpassen om toeristen hier naar toe te krijgen. Allemaal punten waar-
mee we voorlopig nog wel mee vooruit kunnen. Al met al een hele goede en gezelli-
ge avond, die voor herhaling vatbaar is. 
 
‘Op ferhaal komme’ mei Leny Dykstra 
Net als voorgaande jaren organiseren de Lokale Activiteitencommissies van SWD 
Het Bolwerk weer een gezamenlijke afsluiting van het activiteitenseizoen. Dit zal 
zijn op zaterdag 26 april 2008. Leny Dykstra komt met haar programma ‘Op ferhaal 
komme’ en ook Willem Molenbuur (accordeonist) komt om samen met haar en u de 
middag muzikaal afsluiten. Het belooft een middag te worden vol verhalen en 
liedjes van vroeger en nu! Aansluitend is er een stamppotbuffet! 
De middag wordt gehouden in Het Bowlingcentrum in Oostrum, van 15.00 – 19.00 
uur. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Het Bolwerk, Oranjewal 28 in Dokkum en bij de 
verkooppunten in de dorpen. Voor informatie hierover en over kosten van deze 
kaarten kunt u contact opnemen met tel: 0519-292223. 
 
Jaarverslag 2007. 
Het jaar 2007 ging ook dit jaar weer van start in ‘de Jister’. Omdat het buiten be-
hoorlijk ruig was werd besloten de container iets buiten het dorp te zetten in plaats 
van op ‘de hoeke’ en daar het vuur aan te steken. Begrijpelijk, maar dit trok weinig 
mensen. Volgend jaar indien mogelijk weer op ‘de hoeke’. Op 9 maart hebben alle 
buurten uit het dorp de gelegenheid gehad voorafgaande aan de Ledenvergadering 
hun wensen/klachten te uiten naar het Dorpsbelang. Het was een zinvolle avond, 
maar helaas was de opkomst niet groot. We hopen dat dit in de toekomst beter zal 
worden. Op 16 maart vond de Ledenvergadering plaats, met een goede opkomst. 
Nog voor de zomervakantie zijn de hondepoepborden officieel onthuld door de 
winnares van de tekenwedstrijd, Yvonne Buist. Deze borden zijn geplaatst bij de 
ingang Kleuterschool en bij de parkeerplaats achter ‘de Jister’. Helaas is één van de 
borden compleet vernield door ???? en staat er nog maar een. Wel heeft de ge-
meente het kapotte bord vervangen door een algemeen verbodsbord voor hon-
den(poep). Op 27 juni ging het Dorpsfeest van start met als thema ‘Lannen fan de 
Wrâld’. Versierde wagens, ballonen die de lucht in gingen, dorpsavond met optre-
dens van de verschillende buurten en een zeskamp. Er was veel te doen. Op 
zondag 1 juli werd het feest afgesloten met een kerkdienst in de tent. We kunnen 
spreken van een geslaagd feest. 
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Op 31 augustus was het jaarlijks terugkomend volleybaltoernooi. Een grote groep 
kinderen speelden ‘s middags tegen elkaar en om 19.00 uur waren de buurtteams 
aan de buurt. We hadden goed weer en de organisatie was dik tevreden met de 
opkomst. Op 24 september heeft Burgemeester en Wethouders een bezoek gebracht 
aan Ee. Een aantal zaken uit dit bezoek zijn we nog steeds mee bezig en een aantal 
zaken zijn reeds afgerond. Het 55+ uitje was dit jaar op 27 september. Met bijna 60 
personen zijn we naar het Klokkenmuseum in Heiligerlee geweest en daarna zijn we 
op bezoek geweest bij Imca Marina. Een lekkere warme maaltijd hebben we in 
Zuidlaren genuttigd en rond half negen waren we moe maar voldaan weer terug in 
Ee. Op 1 december kwam de goede Sint naar Ee. Het aanleggen van de boot was 
een hele klus, omdat het water nogal  wild was, maar gelukkig kon de Sint aan wal 
klimmen en samen met de kinderen in ‘de Jister’ het feest vieren. 
De particulier woningbouw op de Koarte Bún verliep goed en de Woningcorporatie 
Dongeradeel (WCD) kwam eind van het jaar ook weer in actie. Op 21 december is in 
‘de Jister’ een voorlichtingavond geweest met de WCD en de gemeente. De nieuwe 
plannen zijn bekend gemaakt en er was ruimte om vragen te stellen. Eind maart / 
begin april 2008 start de WCD met de bouw van de koopwoningen. De twee overge-
bleven kavels worden verloot op 18 april. Ook is deze avond bekend gemaakt dat er 
vanaf 1 juli 2008 wordt begonnen met de sloop van woningen op de Skeperij. De 
integrale gebiedsontwikkeling is van start gegaan maar verloopt zeer traag. Er is een 
projectgroep samengesteld, maar hier komt tot op heden weinig uit. In 2008 hopen 
we op meer resultaat. 
We zijn nog steeds bezig om het bestuur volledig te krijgen. Verschillende mensen 
zijn benaderd, echter, nog zonder resultaat. We blijven zoeken. Op de brief die naar 
de leden is gegaan hebben we geen reactie gehad. De leden zijn dus akkoord met 
de oplossing die we hebben voorgesteld. 
Wat de NAM locatie betreft, zijn de meeste inwoners van Ee niet ongerust. Van de 
bijna 400 enquêtes die zijn verspreid is rond 11% teruggekomen. Het overgrote deel 
van de inwoners is dus akkoord en er wordt  dus geen verdere actie ondernomen. Dit 
was alweer het jaar 2007. 
 

 
 
 
 

IItt  IIeesstteerr  NNiijjss  nnoo..  5533  
  

HHeett  vvoollggeennddee  IIeesstteerr  NNiijjss,,  nnoo..  5533,,  vveerrsscchhiijjnntt  oopp  
  

zzaatteerrddaagg  55  jjuullii  22000088..  
  

DDee  kkooppiijj  kkuunntt  uu  iinnlleevveerreenn  ttoott  uuiitteerrlliijjkk  wwooeennssddaagg  2255  jjuunnii  22000088  
bbiijj  MMääbbeell  KKaallkkssmmaa,,  AAcchhtteerrwweeii  1133  ttee  EEee..  TTeell..nnrr..::  00551199––551188881133  

ooff  ppeerr  ee--mmaaiill,,  ttee  wweetteenn::  mmaabbeell..kkaallkkssmmaa@@hhoommee..nnll  

blz. 11                    14de jaargang no. 52

  



 
 
 

 

blz. 12                    14de jaargang no. 52


	It Iester Nijs nr. 52.pdf

