
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
Aan het begin van iedere 
vergadering van het 
bestuur van Dorpsbelan-
gen Ezinge is er de moge-
lijkheid om zelf uw wensen, 
opmerkingen, ideeën of 
klachten kenbaar te maken. 
Als u van deze mogelijkheid 
gebruik wilt maken, kunt u 
contact opnemen met Meint 
vd Velde, de secretaris van 
het bestuur. Hij kan u ver-
tellen wanneer de eerst-
volgende bestuursvergade-
ring is en uw onderwerp op 
de agenda zetten.  
Het bestuur van Dorps-
belangen Ezinge is altijd op 
zoek naar enthousiaste 
bestuursleden. Wilt u zich 
inzetten als vrijwilliger voor 
uw dorp? Neemt u dan 
a.u.b. contact op met een 
van de bestuursleden.  
 
Commissie 

Speelvoorzieningen 

De Commissie Speelvoor-
zieningen, die officieel 
onder de vereniging Dorps-
belangen Ezinge valt, is al 
een hele tijd bezig om 
speelvoorzieningen voor de 
(jonge) jeugd te realiseren 
in Ezinge. Zo’n initiatief 
vergt een zeer lange adem, 
maar de tijd van oogsten 
van alle inspanningen is 
aangebroken. De volledige 
financiering van de plannen 
is verkregen bij diverse 
subsidieverstrekkers. Op 
het schoolplein van Op Wier 
zijn inmiddels een aantal 
speeltoestellen geplaatst. 

Het Kampke zal opnieuw 
worden ingericht met 
verschillende sport- en 
spelopstellingen. Bij het 
Kerkepad en de Chauke-
straat komen voorzieningen 
voor de allerkleinsten. 
Elders in de Middagster 
vindt u meer informatie 
over de speelvoorzieningen. 
Het bestuur van Dorps-
belangen wil de leden van 
de commissie nu alvast 
feliciteren met de behaalde 
resultaten, en zijn bewon-
dering uitspreken voor het 
uithoudingsvermogen dat 
de commissie heeft laten 
zien om dit mooie project 
te realiseren.  
 

Verslag jaarwisseling  
Afgelopen jaarwisseling 
organiseerde Dorpsbe-
langen in samenwerking 
met jeugd, dorpshuis, 
politie, brandweer, 
gemeente, omwonenden en 
andere betrokken Ezingers 
een zeer geslaagd feestje. 
Dit jaar was er voor het 
eerst muziek, verzorgd 
door DJ DO IT. De muziek 
maakte de bijeenkomst nog 
feestelijker en was dus 
zeker een geslaagde 
toevoeging. Er waren gratis 
hapjes en drankjes. Op 1 
januari werd in de vroege 
ochtend geveegd, geraapt 
en geruimd op de Haven 
door de organisatie en 
omwonenden. De gemeente 
heeft de overblijfselen van 
het feestje vervolgens 
opgeruimd.  

Hoewel het feest zeer 
gezellig was, zouden we 
volgend jaar nog wel wat 
meer feestgangers willen 
verwelkomen. We zijn van 
plan meer ruchtbaarheid 
aan het feest en aan de 
GRATIS versnaperingen te 
geven.  
De organisatie ontving 
complimenten uit het dorp. 
Die werden zeer op prijs 
gesteld, want het feestje is 
natuurlijk niet alleen dóór 
het dorp, maar vooral vóór 
het dorp. 
 
  
 
 
Bestuursleden 

Ietse Pestoor:06-53537533 
Gerda Rutgers: 621880 
Frans Scholtens: 621921 
Meint vd Velde: 621975 
Audrey Jantje Nonkes: 
621843 
Esther Marije Klop: 852930 
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