
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
- Het bestuur van Dorpsbe-
langen hoort te bestaan uit 
minimaal 7 leden. Momenteel is 
het bestuur niet op sterkte. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u 
zich inzetten voor Ezinge ? 
Kom dan eens langs op één 
van onze vergaderingen.  
Wilt u meer weten, bel dan één 
van de ondergenoemde 
bestuursleden. 
- De intocht van Sinterklaas is 
op zaterdag 20 november, zie 
voor meer informatie elders in 
deze Middagster. 
- De algemene ledenvergade-
ring van Dorpsbelangen Ezinge 
vindt plaats op 1 december 
2004 in het Schleurholtshuus. 
Op 28 november 1989 is de 
Vereniging Dorpsbelangen 
opgericht. Wij vieren daarom op  
1 december het 3e lustrum.  
U ontvangt hierover huis-aan-
huis nog een aparte Nijs in de 
week voor de vergadering. 
 
Bezuiniging openbaar vervoer 
Er zal in 2005 behoorlijk wor-
den bezuinigd op het busver-
voer in Groningen. Lijnbus 135 
wordt in de huidige plannen op 
werkdagen en zaterdag de 
basisverbinding Groningen-
Oldehove. In de spits wordt 
deze verlengd via Garnwerd 
naar Winsum. Buiten de spits 
wordt het traject Oldehove-
Winsum bediend door taxivast 
(busje). Op de avonden en op 
zondag wordt lijn 135 bediend 
met taxivast, met overstap in 
Aduard op lijn 39. De nieuwe 
dienstregeling gaat in per 10 
januari 2005. (bron: website 
provincie Groningen). 
 

Brand familie Pestoor  
Op zaterdag 18 september 
heeft een uitslaande brand de 
schuur van de woning van de 
familie Pestoor verwoest. Vele 
inwoners van Ezinge hebben 
de bluswerkzaamheden van 
dichtbij bekeken. Pas later die 
middag werd door de politie en 
brandweer de directe omge-
ving afgezet en werd omwonen-
den verzocht deuren en ramen 
te sluiten. Er was asbest vrijge-
komen. Hierbij is onduidelijk-
heid ontstaan over welke 
percelen in de omgeving wel en 
niet gereinigd moesten worden. 
Wij hebben deze zaken voor-
gelegd aan de gemeente 
Winsum met het verzoek de 
betrokkenen nader te infor-
meren. 
 
Consultatiebureau 
Wij hebben onze acties tegen 
de sluiting van het consultatie- 
bureau in Ezinge opgeschort. 
De gemeenteraad zou op 26  
oktober jl. stemmen over het 
voorstel om het bureau per  
1 juli 2005 te sluiten. Als dorps-
belangen zijn wij toen in actie 
gekomen. Op 23 september jl. 
hadden wij een overleg met 
verantwoordelijk wethouder dhr 
T Mol. Hierbij was ook een 
manager van Thuiszorg aan-
wezig. Hierbij hebben wij 
nadrukkelijk laten blijken het 
niet eens te zijn met de 
voorgenomen sluiting. Als 
gezamenlijk woordvoerder 
namens Ezinge, Baflo, Tinal-
linge, Sauwerd, Adorp en Feer-
werd heeft onze voorzitter 
André Huizing daarna ingespro-
ken tijdens de raadscommissie-
vergadering van 28 september. 

Vervolgens hebben wij alle 
raadsleden hierover een brief 
gestuurd. Verder hebben wij 
contact gezocht met diverse 
kranten en met radio Noord.  
U hebt dat ongetwijfeld mee-
gekregen. Tenslotte hebben wij 
de inwoners van Ezinge, in het 
bijzonder de ouders die gebruik 
maken van het consultatie-
bureau, opgeroepen om naar 
de vergadering van 26 oktober 
te komen om te protesteren. 
Het had succes. Op 20 oktober 
kregen wij bericht van de 
gemeente Winsum dat ze hun 
voorstel ingetrokken hadden, 
voorlopig tenminste. Ze komen 
in het voorjaar van 2005 met 
een nieuw voorstel. Inmiddels 
proberen ze te bezuinigen door 
het consultatiebureau in 
Winsum te verplaatsen van het 
peperdure gezondheidscentrum 
naar de Blauwe Schuit. Maar of  
dat lukt en zo ja, of wij dan ons 
consultatiebureau mogen 
houden, is nog lang niet zeker. 
Wij blijven deze zaak uiteraard 
goed volgen en komen zo 
nodig weer in actie. We houden 
u op de hoogte. 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- André Huizing – voorzitter,   
  tel 622038 
- Denny Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- Grietko Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- Anje Burgler – lid 
- Ineke Swart-de Bruyn – lid  
  (vertegenwoordiger DES) 
- Peter Bijlholt – aspirant lid 
- vacature(s) 
 
Aarzel niet langer en bel ons! 
 

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 14 e editie –  

Algemene Ledenvergadering op 1 december a.s. met ee n feestelijk 3 e lustrum -programma. 
Bestuursleden gevraagd! Bezuinigingen op het busver voer.  Boerderijbrand Pestoor. 
Toekomst consultatiebureau Ezinge nog altijd onzeke r.  


