
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
Wij zijn blij met ons nieuwe 
aspirant bestuurslid,  
dhr P Bijlholt. Wij hopen dat het 
hem goed bevalt bij ons.  
Vanwege de kostenbesparing 
hebben wij besloten de 
contributie over 2003 en 2004 
in één keer per acceptgiro te 
innen. Betalen per tele-
bankieren kan ook.  
 
Ramaker 
Dokter Ramaker heeft eind 
februari een afscheidsreceptie 
aangeboden gekregen van zijn 
patiënten. Er kwamen uiteraard 
weer paarden aan te pas. Een 
groot succes. U hebt er vast 
over gelezen in de media. Wij 
bedanken het afscheidscomité 
en alle medewerkenden.  
Ook als dorpsbelangen Ezinge 
hebben wij een duit in het zakje 
gedaan. Ramaker was dus 
inderdaad nog niet van ons af, 
maar wij ook niet van hem! 
 
Schouw en dorpskernbezoek 
Het dorpskernbezoek door de 
gemeente Winsum wordt toch 
gehouden op donderdag 8 juli 
in het Schleurholtshuus.  
Het bleek niet goed mogelijk 
een andere datum te vinden.  
Voor de schouw op 23 juni 
vragen wij u eventuele punten 
bij ons aan te dragen. 
Dorpsbelangen loopt dan 
samen met o.a. een wethouder 
door Ezinge om knelpunten etc. 
te zien (schouwen) en te 
bespreken.  
U kunt eventueel ook meelopen 
die middag. Wilt u zich dan bij 
ons melden voor 2 juni? 
 
 

Klapbrug Mentaheerd 
Wij hebben onlangs een goed 
gesprek gehad met de heer en 
mevrouw van Til, de eigenaren 
van Mentaheerd. Ze zijn nog 
niet direct van plan de brug te 
slopen. Ook willen ze graag 
meewerken aan de één of 
andere vorm van behoud van 
de klapbrug.  
De gemeente Winsum zegt 
geen geld hiervoor te hebben. 
Toch gaan we proberen de 
klapbrug te behouden als 
karakteristiek en ook vrij uniek 
element in ons landschap.  
U hoort van ons. 
 

 
 
 
Museum Wierdenland 
De gemeente Winsum betaalt 
mee aan een onderzoek dit jaar 
naar de toekomst van het 
museum. Als dorpsbelangen 
zijn wij hier ook bij betrokken. 
Wij hopen dat de uitkomst zal 
zijn dat het unieke museum in 
Ezinge wel degelijk toekomst 
heeft. 
 
Ossepad 
Nog dit jaar laat de gemeente 
ten noordwesten van de wierde 
een Ossepad aanleggen. Het 
loopt van de Wierdeweg naar 
de Schoorsterweg. Naast het 
pad zal een nieuwe sloot 
worden gegraven, zo hebben 
wij begrepen. 

Super-Keizers 
Een tijdperk is geëindigd. We 
gaan niet meer naar Keizer 
voor onze boodschappen, maar 
naar Spar Ubels. Dat is even 
wennen. In eigen stijl namen de 
Super-Keizers begin maart 
afscheid met een open 
dinsdagavond in de winkel. 
Muziek voor de deur en veel 
hartverwarmende dank-
woorden. Verdiend! 
Onze voorzitter heeft ze als 
teken van dank een aquarel 
van de supermarkt met het huis 
aangeboden. 
 
Paddestoeldrempel 
Deze al dan niet unieke en 
bijna gratis drempel in de 
Nieuwestreek blijft niet liggen. 
Met name zwaar verkeer 
veroorzaakt teveel trillingen die 
schade en overlast geven. 
Dorpsbelangen gaat in overleg 
met de gemeente bezien of er 
andere oplossingen zijn om de 
snelheid op de Nieuwestreek 
en van Swinderenweg te 
verlagen. 
 
Evenementenbeleid 
Op het gebied van feesten en 
partijen wil de gemeente 
duidelijke regels stellen. 
Voorbeelden hiervan: per dorp 
mogen per jaar maximaal  
5 grotere evenementen worden 
georganiseerd. Als het een 
meerdaags evenement is, mag 
er maar op 2 avonden 
versterkte muziek worden 
gebruikt. Op vrijdag en zater-
dag is de eindtijd middernacht, 
op andere dagen 23.00 uur.  
We hebben hierover Stichting 
Volksvermaken Ezinge 
geïnformeerd. 
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In deze Nijs aandacht voor het afscheid van de super-Keizers en van Ramaker. Ook bij de 
klapbrug en het museum staan we even stil. Voor het opzetten van de website zoeken we nog 
altijd vrijwilligers. De dorpsvisie Ezinge gaat voorlopig in de ijskast, jammer genoeg. 



Jeugdsoos Ezinge 
De gemeente heeft in haar 
Nota Jeugdsozenbeleid staan 
dat ze toe willen naar een 
permanente jeugdsoos in 
Ezinge, bij voorkeur in het 
dorpshuis. Die is dan bedoeld 
voor de jeugd uit de oude 
gemeente Ezinge. 
Dorpsbelangen kan zich zeker 
vinden in dit ambitieus streven, 
maar voorziet de nodige 
hindernissen. Wij zullen ons 
steentje bijdragen voor een 
jeugdsoos in het dorpshuis. 
 
Dorpsvisie Ezinge 
We hebben besloten voorlopig 
niet van start te gaan met een 
dorpsvisieproces in Ezinge.  
We hebben te weinig 
vrijwilligers voor het vormen 
van een werkgroep dorpsvisie. 
Mogelijk gaan we er in een later 
stadium alsnog mee aan de 
slag. 
 
 

 
 
Website Ezinge 
Aan www.ezinge.org wordt 
inmiddels weer gewerkt. Maar 
we zijn nog altijd op zoek naar 
enthousiaste Ezingers die ons 
hierbij willen helpen. Aarzel niet 
langer! 
 
Aanmelden als lid? 
Wilt u lid worden van Dorps-
belangen Ezinge? Dat kan als u 
inwoner van Ezinge bent en  
18 jaar of ouder. Stuur de 
ingevulde bon naar mw A 
Burgler, Zuiderweg 2, 9891TC 
Ezinge of geef het aan één van 
de bestuursleden. U ontvangt 
dan spoedig bericht van ons. 
De contributie is per lid € 4,50 
per jaar. 

Middag-Humsterland 
In maart hebt u allen de 
Nieuwsbrief van de gebieds-
commissie Middag-
Humsterland in de bus 
gekregen. De verenigingen 
dorpsbelangen van de 
voormalige gemeente Ezinge 
zijn hierin ook vertegen-
woordigd in die commissie.  
In de Nieuwsbrief staan de  
8 projekten genoemd die ze 
graag willen realiseren.  
Zo moeten er informatieborden 
over landschap en cultuur-
historie worden geplaatst. Ook 
moet er een fietspad komen 
tussen Oldehove en Electra en 
tussen Wierumerschouw en 
Dorkwerd. Verder zullen van 
Den Ham naar Saaksum weer 
iepen geplant worden. Herstel 
van landschapselementen als 
wierden, kolken, dijken en 
erfbeplanting blijft mogelijk. De 
gemeente Winsum gaat een 
inventarisatie maken van 
karakteristiek gebouwde 
elementen. Ook werken ze aan 
een integraal bestemmingsplan 
buitengebied voor de hele 
gemeente. Hierin worden de 
afspraken uit het convenant 
Middag-Humsterland over 
bescherming van landschaps-
elementen meegenomen. 
 
Historie dorpsbelangen (2) 
In het Nieuwsblad van het 
Noorden van 25 november 
1993 lezen we dat Dorps-
belangen Ezinge bij het 
gemeentebestuur van Winsum 
een verzoek heeft ingediend 
voor de plaatsing van nieuwe 
bushokjes. Dit omdat de 
bestaande hokjes verouderd 
zijn en er onverzorgd uit zien. 
Het college van B&W gaf toen  
in een reactie aan dat ze 
zouden proberen bij GADO en 
Rijk subsidie hiervoor te 
verkrijgen. 

Dit jaar moet duidelijk worden 
wie verantwoordelijk wordt voor 
de huidige bushokjes. Ook nu 
staan veel hokjes er niets best 
bij. Zo ziet u maar dat er helaas 
soms niet veel verandert in  
10 jaar tijd. 
 
 

 
 
 
Wapen van Ezinge 
Het is een samenstelling van de 
afbeelding van de kerk en het 
wapen van het geslacht 
Allersma. 
Links in zilver een terras van 
sinopel (groen), waarop eene 
kerk, bestaande uit een schip 
zonder kruisarmen met 3 
boogvensters en een vierkante 
toren met zadeldak en eene 
deur en 2 vensters, alles van 
keel (rood).  
Rechts in goud 2 boven 
elkander geplaatste 
achtpuntige sterren van sabel. 
Het schild gedekt door eene 
kroon van 3 fleurons 
(bloemvormige tak van een 
kroon) en 2 paarlen. 
 
 
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 
- dhr P Bijlholt – aspirant lid 
 
 

Aanmeldingsstrook Dorpsbelangen Ezinge 
 
Naam  -----------------------------------------------------------  (achternaam, voorletters) 
 
Straat+ huisnr ----------------------------------------------------------- 
 
Postcode ---------------- 


