
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
Het nieuwe bestuur is van 
start gegaan. Meint van der 
Velde en Frans Scholtens zijn 
als nieuwe bestuursleden 
aangeschoven. Meint heeft 
zich als secretaris beschikbaar 
gesteld en Frans als 
penningmeester. Meint en 
Frans stellen zich voor.   
Meint van der Velde, geb., 
op 5 april 1952 te Lucaswolde, 
twee zonen, Lajos (26) en 
Ferenc (22). Sinds 1975 
woonachtig in Ezinge met een 
onderbreking van vier jaar 
(Wenen, Oostenrijk). Hou me 
bezig met talen (Duits, Latijn, 
Grieks). 
Hobby is o.a. schaken.  
Ik wil me graag inzetten voor 
de jeugd/jongeren in Ezinge 
e.o. 
Frans Scholtens, ik woon 
vanaf 1981 in Ezinge en hoop 
via de vereniging mee te 
kunnen denken over 
ontwikkelingen in het dorp. 
Punten waaraan te denken valt 
zijn ondermeer de reeds jaren 
geleden toegezegde 
(senioren)-woningen, maar 
ook bijvoorbeeld de 
plannen voor  
het oude deel van Ezinge. 
Dorpsbelangen is voor de 
gemeente hét aanspreekpunt 
voor Ezinge. Daarom is het 
voortbestaan van de 
vereniging van belang. Ik vind 
het belangrijk dat 
Dorpsbelangen draagvlak 
binnen Ezinge heeft en als 
gemeenschappelijke 
spreekbuis kan functioneren. 
Eén van de initiatieven die ik 
in dit verband heb genomen is 
het (laten) beoordelen van de 
mogelijkheid om de werkgroep 
"speelvoorzieningen" en het 

nieuwe jeugdhonk een plaats 
binnen Dorpsbelangen te 
geven. 
Nieuwjaarsborrel 
De nieuwjaarsborrel van 5 
januari was gezellig en 
ongeveer 50 bewoners hebben 
aan de uitnodiging gehoor 
gegeven. De diaserie was erg 
mooi en iedereen heeft 
genoten van de Ezinger 
Nieuwjaarsquiz De winnaars 
kregen zelfs een echte beker 
uitgereikt. Ook werd gebruik 
gemaakt van de karaoke-
installatie en kon iedereen 
genieten van de diverse 
zangtalenten. Het was na 
middernacht dat de laatste 
personen huiswaarts gingen. 
Vernielingen Oud- en 
Nieuwjaar
Het is jammer dat een aantal 
bewoners toch weer overlast 
heeft gehad tijdens Oud- en 
Nieuwjaar. De glascontainer is 
opgebrand, het bankje bij de 
haven vernield, de brievenbus 
van het museum en het 
bushokje aan de Van 
Swinderenweg zijn vernield. 
En dan wordt hier nog niet 
eens alles genoemd. Het 
bestuur gaat in overleg met de 
gemeente Winsum om te 
kijken hoe dit soort 
vernielingen en/of overlast in 
de toekomst beperkt kan 
worden.  
Jeugdhonk 
Ineke Swart heeft onlangs 
overleg met de gemeente 
Winsum gehad over de 
voortgang van het jeugdhonk. 
Een aantal omwonenden 
hebben bezwaar aangetekend 
en de gemeente Winsum 
bekijkt nu drie andere locaties. 
 
 

Humanitas container 
De Humanitas container heeft 
een heel nieuw uiterlijk. De 
container stond altijd bij het 
museum, maar de gemeente 
heeft deze verplaatst naar de 
Haven. Het bestuur gaat bij de 
gemeente het verzoek 
indienen om de container weer 
bij het museum neer te zetten.  
Tv-documentaire 
Binnenkort is op de televisie 
een documentaire te zien over 
mooi Middag-Humsterland. Dit 
programma wordt uitgezonden 
op 31 januari op Nederland 2 
om 19.55 uur.  
Bruggen Dorkwerd en 
Aduard 
Op 24 januari wordt een 
bijeenkomst gehouden van de 
Reitdiepdorpen en Ietse 
Pestoor is daarbij aanwezig.  
Op 30 januari wordt door de 
provincie in Aduard een extra 
bijeenkomst georganiseerd en 
dit is een informatieavond voor 
de bewoners. Op deze avond 
zullen Ietse en Meint ons 
vertegenwoordigen.  
Kerstboom 
Het lijkt wel of de kerstboom 
voor sommigen een doorn in 
het oog is. Ook dit jaar is de 
boom weer geplunderd en er 
werden al enkele jeugdige 
bewoners met lampjes in de 
zakken gesignaleerd.  
 
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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