
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze Nijs kunt u lezen wat ons 
als bestuur van dorpsbelangen 
bezig houdt. Wij vinden het 
belangrijk de inwoners van Ezinge 
en haar buitengebieden hiervan op 
de hoogte te houden. Het is een 
mix van achterom en vooruit kijken, 
van afscheid nemen en begroeten. 
Wij hopen dat u het met genoegen 
zult lezen en horen graag uw 
reacties. O ja, vanaf volgende keer 
zullen wij ook foto’s, afbeeldingen 
etc. plaatsen in de Nijs. 
 
Mededelingen bestuur 
Onderaan deze Nijs staat de 
huidige samenstelling van ons 
bestuur. Dhr A Huizing neemt de 
plaats in van dhr K Binnendijk in de 
gebiedscommissie Middag-
Humsterland. Dhr K Binnendijk blijft 
voorlopig nog wel aan als lid van 
de begeleidingscommissie Middag-
Humsterland. Ze treden daarbij op 
als vertegenwoordigers van het 
gebied van de oude gemeente 
Ezinge. 
Daarnaast blijft dhr K Binnendijk 
ons vertegenwoordigen in de 
beheercommissie Allersmaborg. 
Die commissie is onderdeel van de 
Groninger Borgen Stichting. 
Het dorpskernbezoek door de 
gemeente Winsum staat dit jaar 
gepland voor donderdag 8 juli.  
Wij proberen nog voor Pasen een 
overleg te hebben met het College 
van B&W van Winsum. Op onze 
agenda staan punten als 
woningbouw voor senioren, 
jeugdsoos, toezeggingen 
dorpskernbezoek 2003, aanleg 
Ossenpad, verbeteringen 
bergbezinkbassin, verkeers-
veiligheid Nieuwestreek/van 
Swinderenweg, vuur Oud en 
Nieuw, toekomst brug Dorkwerd. 
De contributie over 2003 en 2004 
zullen wij binnenkort in één keer 
per acceptgiro gaan innen. 

Nijs in Middagster 
Uit de stukken van de 
oprichtingsvergadering van 
dorpsbelangen Ezinge (zie  
stukje over ons 3e lustrum) valt te 
lezen dat het eerste bestuur de 
Middagster een onmisbaar blad 
vond voor Ezingers. Ze wilde zich 
dan ook inzetten voor het behoud 
van de Middagster. Wij onder-
schrijven deze opvatting van toen. 
Door het opnemen van Nijs in de 
Middagster geven we hieraan ook 
invulling.  
 
Website Ezinge 
Naast het steunen van een 
papieren communicatiemiddel, 
zijn wij ook betrokken bij een 
digitale vorm, de website van 
Ezinge. De bestaande site ligt 
helaas nu al ruim een jaar stil. 
Maar met ADSL op komst dit 
voorjaar vinden wij het tijd om 
www.ezinge.org weer tot leven te 
wekken. Wel na een complete 
make-over. Wij laten u nog weten 
wanneer het echt zo ver is. Wel 
zoeken wij nu al naar  
redactieleden. 
 
Ledenvergadering 2003 
Op 20 november 2003 hebben wij 
onze jaarlijkse ledenvergadering 
gehouden. Voorafgaand aan de 
vergadering hebben we onze 
informatiekast in de Torenstraat 
officieel in gebruik genomen. Dit  
door het laten onthullen van de  
gevelplank met daarop het wapen 
van Ezinge en de naam Nijs.  
Op de vergadering waren enkele 
gemeenteraadsleden aanwezig en 
ook wethouder dhr T Mol was er 
bij. We hebben die avond  
afscheid genomen van onze 
voorzitter Kuno Binnendijk en onze 
penningmeester Henk Zuidhof.  
Gelukkig konden we, na bijna een 
jaar proefdraaien, dhr D Drijfhout 
en mw I Swart-de Bruyn benoemen 
als nieuwe bestuursleden. 

Een grote groep jongeren kwam 
aandacht vragen voor de in hun 
ogen enige juiste plaats van het 
vuur met oud en nieuw, te weten  
’t Haventje. Het gerucht ging dat de 
gemeente die plaats wilde 
verbieden. We hebben toen 
toegezegd dit te zullen bespreken 
met de gemeente. In december 
hebben wij overleg gehad met 
onze burgemeester dhr Dees. 
Toen werd duidelijk dat ook de 
gemeente het vuur op ’t Haventje 
wilde houden. De gemeente heeft 
hierover later die maand afspraken 
gemaakt met de jeugd van Ezinge. 
Na de pauze van de vergadering 
gaf mw N Vellema van de 
Vereniging Kleine Dorpen 
Groningen een boeiende inleiding 
over een dorpsvisie. Wat is een 
dorpsvisie, wat kun je ermee als 
dorp en hoe stel je zo’n visie op. 
Als bestuur zijn wij helaas beperkt 
in de tijd die we kunnen steken in 
het realiseren van een dorpsvisie. 
We doen dan ook een dringend 
beroep op vrijwilligers voor een 
werkgroep dorpsvisie Ezinge. 
Tijdens de rondvraag werd 
ondermeer gemeld dat er een 
sloopvergunning was aangevraagd 
voor de klapbrug bij de Mentaheerd 
(zie verderop in deze Nijs). Verder 
werd ons gevraagd bij de 
gemeente te pleiten voor ver-
fraaiing van het grijze betonnen 
bergbezinkbassin. Ook zou de 
steiger van dat bassin aangepast 
moeten worden. Je kan nu niet 
goed op en af een aan-gemeerde 
boot stappen. 
Ten slotte werd aandacht gevraagd 
voor de Torenstraat in het kader 
van beschermd dorpsgezicht.  
In het bijzonder kwam het pand 
Torenstraat 13 aan de orde. Wij 
besteden naar vermogen aandacht 
aan alle zaken die tijdens onze 
ledenvergadering naar voren zijn 
gebracht. In de Nijs houden wij u 
op de hoogte van onze vorderingen 
hierbij. 

Nijs 
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 10 e editie – 

Vanaf nu treft u de Nijs op een vaste plaats aan in de Middagster. Het wordt niet meer als 
aparte huis-aan-huis nieuwsbrief bezorgd in Ezinge en haar buitengebied. Hierdoor 
kunnen wij u regelmatiger dan voorheen op de hoogte houden van onze bezigheden.  



Nieuwjaarsborrel 2004 
Op 9 januari is voor het tweede 
opeenvolgende jaar in Ezinge een 
nieuwjaarsactiviteit voor het hele 
dorp georganiseerd. De vereniging 
dorpshuis Ezinge heeft in 
samenwerking met dorpsbelangen 
Ezinge, de Stichting 
Volksvermaken Ezinge en 
jeugdsoos ‘de Deurzetters’ een 
nieuwsjaarborrel gehouden. 
Ongeveer 75 Ezingers hebben 
gehoor gegeven aan onze 
uitnodiging. Het was een gezellige 
avond met een film over de 
jeugdsoos en een film over hoe de 
Wierdeweg het feest van Trijntje 
Soldaats heeft meegemaakt. 
Bakkerij Leistra had kosteloos de 
nodige lekkernijen meegebracht, 
heerlijk. Aan het eind van de avond 
was er een verloting, met dank aan 
de middenstanders die de prijzen 
ter beschikking stelden. Al met al 
een geslaagde avond, mede door 
de dansbare muzikale omlijsting. 
Wij gaan daarom ook in 2005 weer 
zo iets organiseren en hopen dat 
we een traditie neerzetten 
 
Ramaker 
Dokter Ramaker is gestopt per 
februari 2004. Wij verliezen  
daarmee, na 33 jaren, een 
toegewijde, maar eigenzinnige 
plattelandsdokter. Wij zijn blij dat 
hij een opvolger heeft gevonden in 
dokter De Graaff. Het oude 
Rabokantoor lijkt ons een prima 
locatie voor zijn praktijk. Het krijgt 
hiermee ook weer een zinvolle 
bestemming. Wij wensen dhr De 
Graaff een goede tijd toe in Ezinge. 
En Ramaker is nog net niet 
helemaal van ons af. 
 
Super Keizer 
De familie Keizer stopt, na ruim 40 
jaren, per maart met hun super-
markt. Gelukkig hebben ze 
opvolgers gevonden in de familie  
Ubels. We hebben begrepen dat 
een deel van de medewerkers kan 
blijven werken bij de nieuwe Spar. 
Ook dat is goed nieuws. 

We wensen Kor en Femmie van 
harte toe dat ze een nieuwe draai 
kunnen geven aan hun leven in 
hun huis in Feerwerd. Ook Jan 
wensen we succes bij het vinden 
van een nieuwe uitdaging. Wij 
hopen en verwachten dat we nog 
tot in lengte van jaren onze 
inkopen kunnen blijven doen bij de 
Spar. De familie Ubels wensen we 
veel succes toe. 
 
Schoorsteen Ezinge 
Namens dorpsbelangen Ezinge zit 
Kuno Binnendijk, onze ex-
voorzitter, in de Stichting 
Schoorsteen Ezinge. We hebben 
begrepen dat de restauratie van de 
schoorsteen momenteel geen 
financieel probleem meer is.  
We gaan er dan ook van uit dat dit 
voorjaar gestart kan worden met de 
werkzaamheden. 
 
Klapbrug Mentaheerd 
Wellicht hebt u gelezen dat de 
gemeente Winsum aan de 
eigenaar van de brug een 
sloopvergunning heeft verleend. 
Dorpsbelangen Ezinge gaat met de 
Streekhistorische Vereniging 
Middagherland en dorpsbelangen 
Feerwerd/Aduarderzijl zo nodig 
proberen te bewerkstelligen dat 
deze bijzondere klapbrug niet 
verloren gaat voor onze omgeving. 
 
Museum Wierdenland 
De gemeente Winsum wil dit 
voorjaar onderzoek laten doen 
naar de toekomst van het museum. 
Ze hebben ons gevraagd een 
vertegenwoordiger te leveren voor 
de begeleidingscommissie van dat 
onderzoek. Wij hebben hierin 
toegestemd. 
 
Historie dorpsbelangen (1) 
In ons lustrumjaar lijkt het ons leuk 
om ook eens achterom te kijken. 
Daarom zal in elke Nijs dit jaar een 
stukje (eigen) historie te lezen zijn.  
Uit een krantenknipsel van de 
Ommelander Courant van 11 juni 
1992 blijkt dat dorpsbelangen zich 
in 1991 heeft beziggehouden met 

verbetering van de bordbewijzering 
en van aanzicht en bestrating van 
de Torenstraat, met een bus-
verbinding naar Winsum en het 
behoud van de jeu de boulesbaan. 
Ook heeft ze aangedrongen op 
surveillance en snelheidscontrole 
door de politie. Tenslotte is er een 
werkgroep ingesteld om te onder-
zoeken of ‘Ons Centrum’ een 
dorpshuis kan worden. Hoe oud 
nieuws nog altijd actueel kan zijn. 
 
3e Lustrum dorpsbelangen 
Het is dit jaar 15 jaar geleden dat 
de vereniging dorpsbelangen 
Ezinge is opgericht. De leden-
vergadering van 1 december 2004 
zal dan ook mede in het teken 
staan van dit lustrum.  
Directe aanleiding voor de 
oprichting was de gemeentelijke 
herindeling. De gemeente Ezinge 
hield op te bestaan en werd 
onderdeel van de grote gemeente 
Winsum.  
De oprichtingsvergadering werd 
gehouden op 28 november 1989. 
De statuten zijn toen op 11 decem-
ber van dat jaar notarieel vast-
gelegd. Artikel 2, lid 1 van de 
Statuten stelt dat de vereniging ten 
doel heeft de belangen op maat-
schappelijk en cultureel gebied der 
ingezetenen van Ezinge te bevor-
deren.  Als bestuur doen wij ons 
best hiervoor. 
 
Bestuur dorpsbelangen 
 
- dhr A Huizing – interim voorzitter,   
  tel 622038 
 
- dhr D Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
 
- dhr G Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
 
- mw A Burgler – lid 
 
- mw I Swart-de Bruyn – lid  
  (vertegenwoordiger DES) 
 
- dhr H Greebe – aspirant lid 


