
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda ledenvergadering 
 
1.Opening 
2.Vaststelling agenda 
3. Mededelingen 
4. Verslag 20 november 2003 
5. Jaarverslag 2003-2004 
6. Verslag kascommissie en  
nieuwe kascommissie 
7. Financieel verslag 2003, 
begroting en contributie 2005 
8. Bestuur 
- mw A Burgler (aftredend) 
- dhr P Bijlholt (benoembaar) 
Pauze 
9. Discussie over toekomst 
Ezinge dmv deze stellingen: 
 
- Basisscholen samen op weg of  
  samen weg!? 
- Ezinge kan niet zonder een    
  dorpshuis 
- Jeugd verdient stenen honk 
- Senioren kunnen maar beter niet  
  in Ezinge blijven wonen 
 
10. Rondvraag/wvttk 
11. Sluiting 
 
Na afloop een optreden van het 
Boerenkoor rond half 10. 
 
------------------------------------------ 
 
3e lustrum dorpsbelangen 
Op 28 november 1989 is de 
oprichtingsvergadering 
gehouden van dorpsbelangen 
Ezinge. Er is in die 15 jaar veel 
gebeurd. Bij de opening van de 
ledenvergadering kijken we op 
toepasselijke wijze terug en 
werpen we een blik op de 
toekomst. 
 

 
 
 
 
Wat moeten wij gaan doen? 
Als bestuur hebben wij er 
bewust voor gekozen om dit  
jaar geen plannen voor 2005 te 
presenteren. Hierbij nodigen wij  
u als leden nadrukkelijk uit ons 
op 1 december a.s. te vertellen 
met welke zaken wij ons 
moeten gaan bezig houden in 
2005 en waarom. 
------------------------------------------ 
 
Jaarverslag 2003-2004 
In het afgelopen jaar hebben 
we ons als bestuur bezig 
gehouden met een groot aantal 
zaken.  
 
* Bestuurlijk 
Op de ledenvergadering van 
eind 2003 hebben wij afscheid 
genomen van Kuno Binnendijk, 
voorzitter, en Henk Zuidhof,  
penningmeester. Bij die 
gelegenheid zijn Denny Drijf-
hout en Ineke Swart-de Bruyn 
benoemd als nieuwe bestuurs-
leden. Ineke vertegenwoordigt 
DES in ons bestuur. André 
Huizing is onze voorzitter 
geworden en Denny penning-
meester. Begin 2004 hebben 
Peter Bijlholt en Henk Greebe 
zich aangemeld als nieuwe 
bestuursleden. Henk moest in 
de loop van dit jaar helaas 
alweer bedanken in verband 
met zijn gezondheid.  
Wij hebben onze ledenadmini-
stratie flink opgeschoond en 
onze financiën beter in beeld 
gekregen. De contributie-inning  
kon voor 2003 en 2004 na een 
haperende beginfase weer per  

 
 
 
 
acceptgiro gedaan worden. 
Onze nieuwsbrief Nijs komt in 
de regel niet meer als aparte 
uitgave bij u in de bus, maar als 
onderdeel van de Middagster.  
Dit betekent een aanzienlijke 
kostenbesparing en een beter 
leesbereik. De infokast NIJS is 
eind 2003 in gebruik genomen 
en wordt gelukkig veel gebruikt.  
Overigens is de kast niet echt 
bedoeld voor reclame, maar als 
hangplek voor dorpsinformatie. 
In de gebiedscommissie 
Middag-Humsterland heeft 
André de plaats van Kuno  
overgenomen. Hij vertegen-
woordigt daarin de dorpen van 
de voormalige gemeente 
Ezinge. Kuno is aangebleven 
als lid van de begeleidings-
commissie Middag-Humster-
land. Wij kunnen u melden dat 
er dit jaar enkele malen overleg 
met een delegatie uit Den Haag 
is geweest in verband met de 
mogelijke aanwijzing van 
Middag-Humsterland als 
nationaal landschap. 
Kuno vertegenwoordigt ons 
verder nog in het bestuur van 
de Stichting Behoud Schoor-
steenpijp Ezinge. Tot voor kort 
zat hij ook voor ons in de 
beheerscommissie Allersma-
borg. Maar in verband met de 
opheffing van de Groninger 
Borgen Stichting is die commis-
sie dit jaar opgeheven. Dit 
voorjaar is Grietko bestuurslid 
geworden van de Vereniging 
Kleine Dorpen Groningen.  
Verder is Ineke lid van een 
commissie die het onderzoek 
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naar de toekomst van ons 
museum Wierdenland volgt.  
Wij hebben bestuurlijk overleg 
gehad met de Streekhistorische 
Vereniging Middagherland, de 
Stichting Behoud Schoorsteen-
pijp Ezinge, de vereniging 
Dorpshuis Ezinge en het 5 mei  
2005 comité. In dat comité zal 
Ineke namens ons deelnemen. 
We zijn aanwezig geweest bij 
het afscheid van dhr Ramaker 
en de introductie van onze 
nieuwe huisarts, dhr de Graaff. 
We waren verder aanwezig bij 
het opspelden van de ridder-
orde bij ons bestuurslid Ineke 
en dhr Ramaker. Ook hebben 
wij aandacht besteed aan het 
afscheid van Super Keizer en 
de gelijktijdige introductie van 
de familie Ubels. 
 
* Activiteiten 
We hebben begin dit jaar 
besloten voorlopig niet met een 
dorpsvisie voor Ezinge van start 
te gaan. Er was te weinig animo 
om hiervoor een werkgroep te 
formeren. Helaas, wat ons 
betreft. De intocht van Sinter-
klaas hebben wij zowel in 2003 
als 2004 financieel onder-
steund, samen met DES en 
dorpsbelangen Feerwerd/ 
Aduarderzijl en Garnwerd. Ook 
blijven wij zorgen voor een 
kerstboom op de Haven. Verder 
hebben we mee gedaan in de 
organisatie van de Nieuwjaars-
borrel van 9 januari 2004. 
Samen met de vereniging 
dorpshuis, Stichting Volks-
vermaken Ezinge en met de 
ondersteuning van enkele 
ondernemers. Wij vonden dit 
een geslaagd initiatief dat wat 
ons betreft een traditie mag 
worden.  
Op 7 april 2004 hebben wij 
meegewerkt aan het planten 
van een Amalialinde nabij de 
christelijke basisschool De 
Springplank. Dhr Ramaker en 
kinderen van beide basis-
scholen deden het echte 
plantwerk. We hebben in 
samenwerking met de Streek-
historische Vereniging Middag-
herland aandacht besteed aan 
de klapbrug van de Menta-
heerd. We zien op dit moment 
de mogelijkheden om geld te 

verkrijgen voor een vorm van 
renovatie van de klapbrug niet 
al te rooskleurig in. Maar we 
geven de moed nog niet op! 
Samen met de Stichting 
Volksvermaken Ezinge hebben 
wij ons bij de gemeente sterk 
gemaakt voor aanpassing van 
het geplande evenementen-
beleid. De sluitingstijd van de 
feestweekdagen is mede door 
dit protest niet vervroegd. 
Tenslotte hebben we behoorlijk 
wat tijd en energie gestoken in 
het voorkomen van de sluiting 
van het consultatiebureau. De 
gemeente heeft eind oktober 
hun voorstel daarover ingetrok-
ken, maar komt begin 2005 met 
een nieuw voorstel. We zijn hier 
dus nog niet klaar mee. 
De door ons gesteunde website 
van Ezinge www.ezinge.org ligt 
al geruime tijd stil. We stoppen 
daar nu mee en gaan ons 
waarschijnlijk aansluiten bij de 
nieuwe Ezinger site, 
www.ezinge.com 
 
* Gemeente Winsum 
We hebben op 28 april bestuur-
lijk overleg gehad met de toen-
malige wethouder, dhr Swart. 
Op 24 juni hebben we de 
dorpsschouw gelopen en op  
8 juli was het dorpskernbezoek. 
We hebben hierbij speciale 
aandacht gevraagd voor de 
nieuwbouwplannen van 
seniorenwoningen en de sloop 
van woningen in de School-
straat. Ook hebben we de 
gemeente toen gevraagd ons te 
informeren over de bodemver-
vuiling bij de oude garage 
Terpstra aan de van Swin-
derenweg. De gemeente is op 
dat laatste punt uitvoerig in 
gegaan. We hebben verder op 
27 mei en 30 november mee-
gedaan aan het delegatie-
overleg. Dat is een overleg van 
het college van B&W met  
verenigingen dorpsbelangen 
van de hele gemeente. Dan 
hebben wij zowel eind 2003 als 
eind 2004 een aantal keren 
overleg met de gemeente 
gehad over het vuur met oud 
en nieuw. De gemeente gaat 
waarschijnlijk voor de komende 
jaarwisseling het vuur op de 
haven verbieden. Ze hebben  

ons onlangs gevraagd samen 
met hen een aantal alternatieve 
locaties te onderzoeken. Ook 
de Ezinger jeugd is hierbij 
betrokken. Als bestuur stellen 
wij ons neutraal op over de 
beste vuurlocatie. De gemeente 
beslist hier over. Wij hopen u 
op 1 december meer te kunnen 
melden. Zoals eerder al 
genoemd hebben wij overleg 
gehad over het evenementen-
beleid en het consultatie-
bureau. Tenslotte hebben wij bij 
de gemeente vragen gesteld 
over de afhandeling van de 
brand bij de familie Pestoor en 
dan vooral over de asbest-
calamiteit. Hier hebben wij hun 
reactie al op ontvangen. 
In algemene zin volgen wij de 
verrichten van de gemeente 
Winsum door het lezen van de 
vergaderstukken van beide 
raadscommissies en de 
Gemeenteraad. Soms vragen 
we aanvullende informatie op. 
Wij realiseren ons dat zo’n 
jaarverslag een opsomming is 
van zaken. Maar wij hopen dat 
u hierdoor een goed beeld 
heeft gekregen van ons werk. 
------------------------------------------ 
Nieuwjaarsborrel 2005 
Ook dit jaar doen wij mee aan 
de Nieuwjaarsborrel. Die vindt 
plaats op vrijdag 7 januari 2005 
van 20.00 tot 02.00 uur in het 
Schleurholtshuus. Nadere info 
volgt in de Middagster van 
december. 
------------------------------------------ 
Lid worden? 
Als u lid wilt worden van de 
vereniging dorpsbelangen 
Ezinge dan kan dat. U kunt dan 
contact opnemen met één van 
onderstaande bestuursleden. 
Nog beter is het als u op de 
ledenvergadering langs komt 
en zich dan aanmeldt. 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- André Huizing – voorzitter,   
  tel 622038 
- Denny Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- Grietko Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- Ineke Swart-de Bruyn – lid  
  (vertegenwoordiger DES) 
  tel 621724 
- Peter Bijlholt – lid, tel 248660 


