
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
Het bestuur van Dorps-
belangen Ezinge is altijd op 
zoek naar enthousiaste 
bestuursleden. Wilt u zich 
inzetten als vrijwilliger voor 
uw dorp? Laat het dan uw 
goede voornemen zijn voor 
2011 om hierover contact 
op te nemen met een van 
de huidige bestuursleden. 
Vele handen (en hoofden) 
maken licht werk, dus wij 
zullen u van harte verwel-
komen in het bestuur.  
 
 
Collegebezoek in de 

zomer van 2011 

Van de dorpskernencoör-
dinator van de gemeente 
Winsum, mevr. Janet 
Appelhof, kregen wij be-
richt over de planning van 
de dorpskernbezoeken door 
de burgemeester en wet-
houders van Winsum. Een 
bezoek aan Ezinge staat 
gepland voor juni 2011. In 
de brief van de dorps-
kernencoördinator over dit 
onderwerp stond aange-
kondigd dat een deel van 
de opzet van het bezoek 
anders zal zijn dan vorige 
jaren. Het college brengt 
eerst een bezoek aan een 
of meerdere bedrijven in 
het dorp. Daarna maakt 
men met de dorpsbelan-
genvereniging een wande-
ling door het dorp in het 
kader van het nieuwe 
onderdeel ‘Fier op…’. 
Dorpsbelangen laat aan het 
College plekken zien die 

mooi, opmerkelijk of 
kenmerkend zijn voor het 
dorp.  
Het bestuur van Dorps-
belangen Ezinge verwacht 
dat dit een vruchtbare in-
vulling zal zijn van het 
dorpskernenbezoek. De 
zomer is natuurlijk nog heel 
ver weg, maar tegen de tijd 
dat het bezoek van het 
College zich aandient, zul-
len wij u vragen -ook op 
nadrukkelijk verzoek van 
het College zelf- mee te 
denken over de invulling 
van het bezoek. Waar bent 
u als Ezinger fier op?  
 

Kerstboom  

Tegen de tijd dat u dit nijs 
leest, zal het bestuur de 
traditionele kerstboom weer 
hebben ‘geplant’ op de 
Haven. Op verzoek van de 
liefhebbers is er dit jaar 
gekozen voor een ‘roman-
tische’ boom, met alleen 
witte lichtjes… 
 
Carbid schieten 

De jeugd van Ezinge zal op 
31 december het oude jaar 
uitluiden door carbid te 
schieten. Dit zal gebeuren 
op de Schoorsterweg, vlak-
bij het ossenpad. Iedereen 
uit het dorp is van harte 
uitgenodigd om het 2010 te 
komen afsluiten met luide 
knal. 
 
Jaarwisselingsfeest 

De leden van de werkgroep 
Jaarwisselingsfeest Ezinge 
zijn sinds oktober een aan-

tal keren bij elkaar geweest 
in café De Brug. Uitgeno-
digd waren vertegenwoor-
digers van de jongeren van 
de Begane Grond, het 
jongerenwerk, het dorps-
huis, de politie, de brand-
weer en de gemeente 
Winsum. Dit jaar worden de 
investeringen die door de 
subsidie van de gemeente 
Winsum vorig jaar mogelijk 
werden gemaakt weer in-
gezet. In de kraampjes zijn 
warme hapjes en drankjes 
te verkrijgen. Verder wordt 
dit jaar een tent opgezet 
waarin muziek kan worden 
gemaakt en beluisterd.  
In de vuurhaard zal als 
eerste stam die van de 
kerstboom (zie hierboven) 
worden verbrand. Ook zal 
er siervuurwerk worden 
afgestoken. Kortom: alle 
reden om even te komen 
kijken tussen 00.30u en 
03.00u op de Haven. 
Mensen die nog niet zijn 
benaderd en zin hebben 
een bijdrage te leveren aan 
het feest, zijn welkom. U 
kunt hiervoor bellen met 
mevr. Audrey Jantje 
Nonkes of mevr. Gerda 
Rutgers-Kits.  
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