
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van het bestuur 
- wij zijn blij dat Ineke Swart-de 
Bruyn onze nieuwe voorzitter is. 
Daarmee is er duidelijkheid 
gekomen over deze functie. 
- wij vragen de leden om tijdig 
hun contributie over te maken. 
U hebt daarvoor onlangs een 
brief ontvangen met een 
acceptgiro. 
- de kerstboom op de Haven 
wordt zaterdag 16 december 
geplaatst. Dus tegelijk met de 
kerstmarkt in het dorpshuis. 
- wij hebben bij de gemeente 
onlangs aandacht gevraagd 
voor de eventuele gevolgen van 
de gaswinning vanuit de lokatie 
bij Roodehaan. 
- op 17 februari 2007 organi-
seert de Vereniging Groninger 
Dorpen het eerste provinciale 
plattelandsparlement. Dit wordt 
gehouden in de Groene School 
van Winsum. Voor nadere info 
zie www.groningerdorpen.nl. 
- wij hebben van de gemeente 
begrepen dat vanaf 2007 de 
glascontainer geleegd gaat 
worden door een ander bedrijf. 
Die zullen na de jaarwisseling 
dan ook een ander model con-
tainer plaatsen. Wij zijn nog in 
overleg met de gemeente over 
een betere plaats voor de con-
tainer. 
- de gemeente heeft ons toe-
gezegd dat op korte termijn er 
nieuwe doelen op ’t Kampke 
geplaatst worden. Ook worden 
de restanten van het oude hek 
verwijderd bij het grasveldje  
Kerkepad/Chaukenstraat. Van 
het nieuwe hekwerk worden de 
prikkeldraden bovenop ver-
wijderd. 
 

 
- wij zijn in gesprek met de 
gemeente over verplaatsing 
van het fietsenrek bij de gym-
zaal tegen het gebouw aan. Dit 
om een veiliger situatie te 
realiseren. 
- hebt u opmerkingen over (het 
beheer van) wegen, fiets- en 
wandelpaden en het groen dan 
kunt u die aan ons doorgeven. 
Zo nodig vragen wij bij de 
gemeente hier aandacht voor.  
 
Consultatiebureau blijft open!! 
De gemeente heeft besloten 
om hun sluitingsvoorstel in te 
trekken en extra geld vrij te 
maken om de bureaus in 
Ezinge en Sauwerd open te 
houden. Een meerderheid 
binnen de gemeenteraad heeft 
daar voor gezorgd. Ongetwijfeld 
heeft het krachtige protest van 
inwoners hier een belangrijke 
rol bij gespeeld. Daarom ook 
bedanken wij eenieder die zijn 
of haar handtekening heeft 
gezet op onze lijsten. Het heeft 
dus beslist zin om in actie te 
komen! 
 
Algemene ledenvergadering  
Op donderdag 30 november 
hebben wij onze jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden.  
Tot onze spijt waren er slechts 
zo’n 15 inwoners aanwezig, 
naast het bestuur. Dit hoewel 
wij, naar ons idee, een aantal 
bijzonder aansprekende onder-
werpen op de agenda hadden. 
Uiteraard zullen wij ons hier-
over beraden. Een verslag van 
deze avond kunt u lezen in de 
volgende Nijs. 
 
 

 
Dringende oproep  
Als u een goede speelvoor-
ziening in Ezinge belangrijk 
vindt en daarvoor actief wilt 
worden, laat ons dat weten.  
Wij willen ons daar sterk voor 
maken, maar zonder uw hulp 
en ondersteuning is dat 
onbegonnen werk. Aangezien 
er op de ledenvergadering 
niemand was afgekomen op dit 
agendapunt, moeten wij wel 
een oproep plaatsen. 
 
Nieuwjaarsborrel 2007 
De jaarlijkse borrel in het 
dorpshuis staat gepland voor 
vrijdag 5 januari 2007. De 
vereniging dorpshuis hoopte 
dat ze bij die gelegenheid een 
feestje konden vieren in 
verband met de afronding van 
de verbouwing. Dat gaat niet 
lukken. Daarom heeft de borrel 
een iets andere opzet dan in 
vorige jaren. De nieuwe 
ondernemersvereniging en haar 
leden gaan zich aan u presen-
teren. Voor het amusement zijn 
wij druk doende lokale talenten 
te strikken. Binnenkort krijgt u 
nadere informatie over de 
precieze invulling van de 
avond. 
 
Bestuur dorpsbelangen 
- Ineke Swart-de Bruyn –    
  voorzitter, tel 621724 
- Denny Drijfhout – penning- 
  meester, tel 621655 
- Grietko Folgerts – secretaris 
  tel 621951 
- Ietse Pestoor – lid, tel 622180. 
- Jannie Nijholt – lid, tel 621243 
- Bert Terpstra – lid, tel 621577 
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Ineke Swart -de Bruyn is voorzitter geworden van dorpsbelangen. Kerstboom op de 
Haven. Nieuwe glascontainer. Doelen ’t Kampke komen  er aan. Consultatiebureau 
Ezinge blijft open!! Algemene ledenvergadering. Opr oep voor speelvoorziening. 
Nieuwjaarsborrel vrijdag 5 januari 2007. 


