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Felicitaties voor nieuwe school. Secretaris en penningmeester nemen 
afscheid. Werkgroep oud Ezinge gaat in nieuwe jaar echt aan de slag. 
Ledenvergadering op 22 november in dorpshuis. Sloop school Klieflocatie. 
Bijeenkomst speelvoorzieningen / jeugdhonk. Bruggenkwestie. Kerstboom. 

 
Van het bestuur 
Op 16 november zijn we met een delegatie van 
het bestuur naar de opening van de nieuwe 
school geweest. De school heeft de naam Op 
Wier gekregen en deze werd onthuld door de 
commissaris van de Koningin Max van den 
Berg. Het is een prachtige school geworden 
waar we als dorp trots op kunnen zijn. 
 
Ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering van 22 november 
jl. hebben de volgende bestuursleden afscheid 
genomen. Grietko Folgerts die zes jaar als 
secretaris heeft gewerkt en daarbij ook vele 
zaken voor zijn rekening nam onder andere het 
verzorgen van de Nijs sinds die weer in de 
Middagster staat. De volgende Nijs zal dus 
anders zijn dan u gewend was. Ook onze pen-
ningmeester, Denny Drijfhout,is gestopt als 
bestuurder. Wij hebben beide bestuurders be-
dankt voor hun optimale inzet in de afgelopen 
jaren. Als nieuwe bestuursleden zijn aange-
treden Frans Scholten en Meint van der Velde. 
 
Revitalisering 'oud Ezinge' 
De werkgroep heeft 30 oktober overleg gehad. 
Het plan is om nu een plan van aanpak op te 
stellen en dan begin 2008 concrete stappen te 
ondernemen. De volgende vergadering van 
deze werkgroep staat gepland op 22 januari 
2008 in het Toornhuus. De volgende afvaar-
digingen zijn hierin vertegenwoordigd: het 
Kerkbestuur, de Streekhistorische Vereniging, 
het ijsbaanbestuur, de straatvereniging 
Wierdeweg, Dorpsbelangen en de onder-
nemersvereniging Middagh. 
 
Invulling Klieflocatie
Omwonenden hebben ons hun zorgen over 
vandalisme en overlast rondom de oude school 
meegedeeld. Die zorgen hebben wij overge-
bracht aan de gemeente. Daarop hebben wij ze 
gevraagd om de omwonenden per brief in te 
lichten. De gemeente heeft hieraan voldaan en 
de omwonenden over de sloopplannen inge-
licht. De gemeente geeft aan nog geen con-
crete plannen te hebben voor de toekomstige 
invulling. 
 

Speelvoorzieningen
Op 29 november jl. organiseerde de werkgroep 
speelvoorzieningen in het dorpshuis van Ezinge 
een speciale informatieavond over de speel-
voorzieningen. De avond werd goed bezocht. 
Al waren er minder ouders van spelende kin-
deren dan zou mogen worden verwacht. Een 
adviseur van buitenruimte en speeltuinwerk 
van het CMO Groningen en de heer Willem van 
Os van bureau Buiten-spel spraken over de 
reden waarom kinderen spelen. Waarna de 
werkgroep de uitkomsten van het onderzoek 
overhandigden aan wethouder Zeevalking van 
de gemeente Winsum. Na de pauze hield de 
jongerenwerker Alexander Tjoelker een uit-
eenzetting over ontwikkelingen rondom de 
jeugdsoos die door de gemeente gepland staat 
op het terrein achter de tennisbaan aan de 
Schoorsterweg. 
 
Bruggen Dorkwerd en Aduard
Ietse Pestoor zal op 6 december voor ons naar 
het bruggenoverleg gaan in Aduard. Waarin 
uitleg wordt gegeven door de Provincie aan de 
bevolking. In de bruggenkwestie zijn alle in-
woners door middel van een huis aan huis 
circulaire op de hoogte gebracht van de plan-
nen en de alternatieven. Wel zullen wij u blij-
ven informeren over de stand van zaken. 
 
Kerstboom
Op zaterdag 8 december is de kerstboom weer 
geplaatst op de Haven. En we hopen dat we 
met z'n allen lang van deze boom kunnen ge-
nieten. Verder wenst het bestuur van de 
vereniging Dorpsbelangen u allen een fijn 
Kerstfeest en een goed begin van het nieuwe 
jaar. 
 
Bestuursleden
Ineke Swart, tel. 621724 
Ietse Pestoor, tel. 06-53537553 
Jannie Nijholt, tel. 621243 
Bert Terpstra, tel. 621577 
Frans Scholtens, tel. 621921 
Meint van der Velde, tel. 621975 
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