
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen bestuur 
- om eventuele misverstanden 
te voorkomen delen wij mee dat 
algemeen belang Ezinge (van 
de bankenquête) niet hetzelfde 
is als dorpsbelangen Ezinge. 
- het bestuur blijft op zoek naar 
versterking, zowel van leden als 
bestuursleden. 
 
Oud en nieuw vuur 
In de laatste Nijs hebben wij 
gemeld dat het vuur kon door-
gaan op grond naast de ijs-
baan. Echter, de gemeente 
kwam er daarna achter dat de 
huurder van de grond dit kon en 
wilde tegenhouden.  
Hierna gaf de gemeente aan 
alsnog een oplossing te hebben 
gevonden en wel op een stuk 
grond achter de tennisbaan. 
Ook deze plek bleek later niet 
haalbaar. Ter elfder ure werden 
nog een aantal locaties door de 
gemeente onderzocht zoals het 
kerkplein en een betonplaat 
even buiten Ezinge richting de 
borg. Het kerkplein bleek niet 
haalbaar, te onveilig. De eige-
naar van de betonplaat gaf aan 
zowel de buurtagent als aan 
Dorpsbelangen door dat hij 
geen toestemming wilde geven. 
Na een spoedoverleg ‘s avonds 
in de jeugdsoos werd door een 
groep betrokken Ezingers 
besloten wethouder Theo Mol 
er bij te halen. Na een aantal 
vergeefse bezoeken aan grond-
eigenaren in de omgeving lukte 
het  uiteindelijk om met Van der 
Meer afspraken te maken. 
Onder strikte voorwaarden, 
waaronder dat het om een 
eenmalige toestemming ging, 
mocht er toch worden gebrand 

op de betonplaat net buiten 
Ezinge, voorbij de volkstuintjes. 
Het vuur gaf  bij de jaarwisse-
ling geen enkele aanleiding tot 
overlast of schade. Ook de 
eigenaar Van der Meer was dik 
tevreden met de goede afloop. 
In een evaluerende bespreking 
op 25 januari jl. gaf ook de 
gemeente aan dat ze bijzonder 
tevreden waren. De jeugd en 
andere betrokkenen hebben 
zich aan de gemaakte afspra-
ken gehouden. Voor de komen-
de jaarwisseling heeft de 
gemeente echter een beroep 
gedaan op het dorp zelf om te 
komen met een geschikte 
vuurlocatie. 
 

 
 
Kerstboom 
Zoals ieder jaar heeft Dorps-
belangen ook in 2004 weer 
gezorgd voor kerstsfeer op de 
Haven. Op de zaterdag voor 
kerst heeft het voltallige bestuur 
de traditionele kerstboom 
geplaatst en van een mooi 
oranje flakkerende verlichting 
voorzien. De inbreng van 
kersvers bestuurslid Ietse 
Pestoor kwam goed van pas. 
De leerlingen van basisschool 
de Springplank hebben dit jaar 
de prachtige zelfgemaakte 
versieringen voor de boom 

gemaakt. Onze speciale dank 
daarvoor! Helaas blies de storm 
het een en ander weer uit de 
boom. Op oudejaarsdag is de 
boom ontmanteld. ’s Avonds 
hebben de bezoekers van het 
vreugdevuur zich kunnen 
warmen aan de restanten van 
de boom. 
 
Nieuwjaarsborrel 
Vrijdag 7 januari was weer de 
jaarlijkse nieuwjaarsborrel in 
het dorpshuis van Ezinge. 
Vanaf 20.00 druppelde men 
binnen. Tegen tienen werd het 
gezellig druk. Er kwamen ook 
veel jongeren af op de band  
6-th sense, die inderdaad ‘een 
stevig stukje muziek’ speelde. 
Het bleef nog lang gezellig. 
Toch willen we volgend jaar 
proberen nog meer Ezingers 
naar de borrel te krijgen. 
 
Arriva 
Per 9 januari is de dienst-
regeling behoorlijk gewijzigd. 
Lijn 135 langs het Aduarderdiep 
is komen te vervallen en in 
Garnwerd is geen buslus meer. 
De busverbinding loopt nu 
feitelijk van Winsum via Garn-
werd, Feerwerd, Ezinge, 
Oldehove, Aduard naar 
Groningen. Hierbij moet men 
soms overstappen in Oldehove 
en/of Aduard. Een groot aantal 
diensten wordt nu gereden met 
een personenbusje.  
Als u van mening bent dat u 
benadeeld wordt door deze 
nieuwe regeling kunt u dat 
kenbaar maken bij Arriva. Ook 
kunt u ons hierover informeren. 
 
 
 

Nijs�
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 17 e editie  – 

Algemeen Belang Ezinge?!, Oud en nieuw vuur kwam er  dan toch!, kerstboom op de 
Haven, Nieuwjaarsborrel geslaagd, dienstregeling Ar riva, deel 2 verslag ledenver-
gadering, museum Wierdenland weg uit gemeentehuis?,  infokast Nijs loopt schade op. 
 



Vervolg Arriva 
 
In het geval er meerdere 
opmerkingen komen over een 
bepaald knelpunt, zullen wij 
hierover contact opnemen met 
Arriva. 
 

 
 

Bord Dijkstra 
 
Algemene ledenvergadering 
(deel 2 van het verslag) 
 
Na de pauze volgde een dis-
cussie over een viertal stel-
lingen. Duidelijk werd dat door 
beide basisscholen op bestuur-
lijk niveau al onderzocht wordt 
of ze kunnen gaan samen-
werken in de nabije toekomst. . 
Het dorpshuis in Ezinge moet 
blijven. Maar welke activiteiten 
er moeten plaatsvinden en wie 
die moet organiseren werd niet 
veel duidelijker. De senioren 
willen wel in Ezinge blijven 
wonen, maar er worden geen 
geschikte nieuwe woningen 
voor ze gebouwd. De jeugd 
moet een eigen stenen honk 
eerst echt verdienen. Veel zal 
afhangen van de evaluatie van 
dit jaar door de gemeente. 
Frans Scholtens wees er op dat 
het misschien zinvol is om toch 
nog weer eens met de ijsbaan-
vereniging te gaan praten.  
Aak van de Water vroeg 
aandacht voor de parkeer-
problematiek op de Haven. 
Sinds de komst van de huisarts 
in het Rabopand zijn die 
parkeerplaatsen overdag veelal 
bezet. Ze opperde om langs de 
Allersmaweg extra parkeer-
havens te realiseren. 
Auldrik Guikema vroeg nog-
maals aandacht voor de slechte 
openbare verlichting van een 
deel van de Slagtersrijge. Het 
bestuur zal hiervoor aandacht 
vragen bij de gemeente. Dhr 

Luinstra vroeg zich hoe het zit 
met het grote reclamebord van 
S Dijkstra bij de ingang van het 
dorp.(NB inmiddels is het bord 
verwijderd vanwege de storm 
begin dit jaar). 
Het bestuur gaf aan dat 
volgens de gemeente de firma 
Dijkstra pas volgend voorjaar 
de nieuwe deklaag zal aan-
brengen op de Nieuwestreek 
en van Swinderenweg. En dus 
ook de wegbelijning en de rode 
vlakken bij kruisingen.  
Frans Scholtens vond dit in 
verband met de verkeers-
onveiligheid een slechte zaak. 
Het bestuur beaamde dit en zal 
de gemeente hierop wijzen.  
Tot slot van de vergadering las 
Ineke Swart een Sinterklaas-
gedicht voor van een anoniem 
gebleven schrijver. Het gedicht 
lag op de tafel van het bestuur 
aan het begin van de avond. 
 
En toen was het tijd voor een 
verrassend optreden van het 
Boerenkoor. Het was hun 1e 
optreden en ze waren nogal 
zenuwachtig vooraf. Maar het 
ging ze uitstekend af. Pijnlijk 
duidelijk werd dat lang niet alle 
aanwezigen het Gronings 
volkslied kennen. De voorzitter 
stelde dan ook voor om vanaf 
nu dit lied te zingen aan het 
begin van elke ledenverga-
dering. Al met al was het een 
geslaagde lustrumvergadering! 
 
Het aangekondigde verlang-
lijstje van de ledenvergadering 
houdt u nog van ons tegoed. 
Wij komen hierop terug in de 
volgende Nijs. 
 
Gaat museum verhuizen? 
Het museum Wierdenland 
wordt mogelijk verplaatst naar 
een andere locatie in Ezinge. 
Zo valt te lezen in het haalbaar-
heidsonderzoek dat is verricht 
in opdracht van de gemeente. 
De gemeenteraad zal hierover 
na de zomer komen te praten.   
Dorpsbelangen wil dat het 
museum in Ezinge een goede 
toekomst krijgt. 

 

 
Museum Wierdenland 

 

 
 
Nijskast 
Tot onze grote spijt moeten wij 
vaststellen dat de infokast 
schade heeft opgelopen rond 
de jaarwisseling. Het valt 
gelukkig al met al nog mee. 
Volgend jaar zullen wij de kast 
waarschijnlijk wel verwijderen 
veiligheidshalve. Wij bedanken 
een alerte buurtbewoner voor 
het voorkomen van meer 
schade. De infokast voorziet 
duidelijk in een behoefte, zo 
blijkt uit onderstaande foto.  
 
 

 
 

Nijskast Torenstraat 
 
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) 
- Peter Bijlholt – lid 
- Ietse Pestoor – lid 
- vacature(s) 
 
Dringende oproep aan u!! 
Als bestuur willen wij graag 
meer kunnen doen voor Ezinge 
en haar inwoners. Daar zijn wel 
bestuursleden voor nodig.  
Of mensen die ons willen 
helpen bij bepaalde zaken die 
hen bezig houden. Hebt u 
interesse of ideeën, neem dan 
contact op met ons. 


