
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van het bestuur 
- binnenkort verspreiden wij 
onder onze leden een brief met 
een acceptgirokaart voor de 
contributie van 2007. De niet-
leden zullen wij actief benade-
ren met de vraag of ze lid willen 
worden. Immers hoe meer 
leden, hoe sterker we staan! 
- wij hebben op 23 augustus jl 
tijdens onze bestuursvergade-
ring uitvoerig overleg gehad 
met mw J Appelhof, dorpen-
coördinator van de gemeente 
Winsum, over Ezinger zaken. 
- wij zijn op 21 juni jl naar de 1e 
bijeenkomst van de gemeente 
Winsum geweest over hun plan 
om in ieder dorp een dorpsana-
lyse te gaan houden. De 2e bij-
eenkomst is op 26 sepember 
a.s. gepland. Wij zullen daarbij 
aanwezig zijn. In de volgende 
Nijs informeren wij u nader. 
 
Infoavond museum 28 juni 
Op 28 juni jl is in het dorpshuis 
een informatiebijeenkomst 
gehouden over het nieuwe 
museum. Circa 25 mensen 
waren daar aanwezig. Er is een 
toelichting gegeven over het 
verloop van het project, de 
bodemsanering (die van start is 
gegaan op 29 juni), de sloop- 
en verbouwwerkzaamheden en 
de inrichting van het buiten-
terrein. Na de pauze gaf een 
bestuurslid van het museum 
een heldere toelichting over de 
opzet en inrichting van het 
museum. Hun idee is om het 
geen museum meer te noemen, 
maar bijv “Centrum voor 
Wierden en Landschap”. Men is 
nog op zoek naar vrijwilligers 
voor diverse werkzaamheden.  

 
Tot slot van de avond gaf mw 
Swart, namens dorpsbelangen 
en de ondernemersvereniging, 
aan wat het belang van het 
nieuwe centrum kan worden 
voor Ezinge. 
 
Invulling Klieflokatie 
Een aantal omwonenden heeft 
het bestuur benaderd met vra-
gen hierover: wordt het gebouw 
gesloopt en zo ja, wanneer? 
Wat komt er voor terug? Wij 
vinden dat Ezingers en zeker 
de omwonenden recht hebben 
om betrokken te worden bij 
deze kwestie. Daarom hebben 
wij de gemeente gevraagd om 
nog dit najaar een informatie-
avond te houden in Ezinge. 
 
Speelvoorzieningen 
De werkgroep heeft voor de 
vakantie een enquête verspreid 
bij huishoudens met kinderen. 
Ze is druk bezig de uitkomsten 
te verwerken. Aan de hand 
daarvan wordt een plan van 
aanpak opgesteld. Dat plan 
gaat de voltallige werkgroep op 
24 september a.s. bespreken. 
Wij houden u op de hoogte! 
 
Revitalisering ‘oud Ezinge’ 
De werkgroep komt op 13 sep-
tember a.s. weer bij elkaar.  
Voor nadere info kunt contact 
opnemen met onze voorzitter, 
mw Swart. 
 
Allersmaborg 
Hoera, de Allersmaborg zal op 
19 september a.s. feestelijk  
worden geopend. Als bestuur 
zullen wij daarbij aanwezig zijn.  
Zie: www.rug.nl/allersmaborg 
  

 
Jeugdhonk 
Wij hebben van de gemeente 
begrepen dat het jongerenwerk 
een totaalplan gaat opstellen 
voor de realisering van een 
permanent jeugdhonk in 
Ezinge. Dorpsbelangen zal 
hierbij ook betrokken worden. 
 
Bruggen Dorkwerd en Aduard 
Op 10 oktober a.s. zal de klank-
bordgroep weer bij elkaar 
komen om te praten over de 
vervanging van de bruggen bij 
Dorkwerd en Aduard. Ons idee 
is om tijdens de algemene 
ledenvergadering van begin 
november alle inwoners van 
Ezinge uitvoerig te informeren 
over het bruggenproject. Ook 
willen wij dan van u horen hoe 
u denkt over de mogelijke 
brugalternatieven. 
 
Bestuursleden gezocht! 
Twee van onze bestuursleden 
hebben aangegeven dat ze per 
de ledenvergadering in novem-
ber stoppen met hun bestuurs-
werk. Wij zijn daarom op zoek 
naar versterking. Als u belang-
stelling heeft, neem dan contact 
op met onze voorzitter, mw 
Swart. 
 
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 
 
Website: www.ezinge.com 

Nijs�
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Contributie-inning en ledenwerving. Infoavond museum 28 juni jl. Dorpsbelangen wil 
inbreng dorp bij invulling lokatie De Klief. Speelvoorzieningen zeker niet op de wip.  
Wordt jeugd Ezinge in 2008 honkvast?  Bruggenproject komt moeizaam op stoom. 
Dorpsbelangen zoekt enthousiaste en actieve nieuwe bestuursleden!  Iets voor u? 

http://www.rug.nl/allersmaborg
http://www.ezinge.com/
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