
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur: 

Heeft u een vraag, een 

probleem of een goed idee? 

Het bestuur hoort graag 

van u! 

 

Nijskast 

Het bruist in het dorp van 

de activiteiten en dat is 
zeer goud nijs. Helaas 

betekent het ook dat de 

Nijskast in de Torenstraat 

soms uitpuilt van de flyers 

en posters. Wilt u met het 

formaat van uw flyer reke-

ning houden met de be-

schikbare ruimte? Zo blijft 

er plek voor ieders nijs.  

 

Partytent 

Voor het afgelopen jaar-

wisselingsfeestje leende 

Dorpsbelangen een tent 

van bewoners van de 

Wierdeweg. Helaas ont-

stond er enige schade aan 

de tent in de vorm van 

schroeiplekjes. Het bestuur 

van dorpsbelangen heeft 

besloten de tent over te 

kopen van de Wierdeweg. 

Dat leek de goedkoopste en 

meest praktische oplossing. 

De tent willen we ieder jaar 

inzetten voor de jaarwis-

seling en de kans dat er 
dan weer kleine brand-

gaatjes in komen, is 

natuurlijk groot. Het lijkt 

dus handiger de tent in 

eigen bezit te hebben. 

 

Dorpskernenbezoek 

Op 30 juni bracht een 

delegatie van de gemeente 

Winsum, bestaande uit 

wethouders, raadsleden en 

ambtenaren, een bezoek 

aan Ezinge. Op de fiets, 

waarvoor gezorgd werd 

door Auldrik Guikema, 

reden we eerst naar het 

bedrijf Thomas Kits 

Motoren. In zijn werkplaats 

vertelde Thomas Kits over 
zijn dagelijkse werkzaam-

heden en over hoe die zijn 

veranderd in de loop van de 

tijd. Na dit bezoek werd 

een rondje door het dorp 

gemaakt. We reden langs 

de locaties waar de nieuwe 

speeltoestellen zijn ge-

plaatst of binnenkort zullen 

verschijnen. Ook de Klief-

locatie en de locatie achter 

de tennisbaan werden 

aangedaan. Aan het einde 

van de Schoorsterweg 

waren we te gast bij Peter 

vd Berg, die ons vertelde 

over zijn bedrijf waarbinnen 

hij werkt als mediator en 

‘spadeworker’. Ook vertelde 

hij over zijn succesvolle 

initiatief: het mannen-

ontbijt. De grote pan die 

tijdens het mannenontbijt 

gebruikt wordt, stond in 

zijn tuin op het kampvuur 

en raadslid Wim Berghuis 

bakte voortreffelijke 
pannenkoekjes voor ons. 

Na afloop was er een 

gezamenlijke broodmaaltijd 

in het Toornhuus en werden 

de actualiteiten besproken. 

We spraken met wethou-

ders en raadsleden o.a. 

over de jeugdsoos (het 

college blijft bij de locatie 

achter de tennisbaan, maar 

wil hiervoor niet de 

procedure voor het nieuwe 

bestemmingsplan vertra-

gen), de Klieflocatie (nog 

geen uitspraken te doen 

over termijn waarop de 

bouwplannen gestalte 

zullen krijgen), een auto-

matische defibrillator (de 
gemeente kan niet bij-

springen in de bekostiging 

van een dergelijk apparaat) 

en een ondergrondse 

glascontainer (de 

wethouder wil nogmaals 

uitzoeken of hier geld voor 

kan worden gevonden als 

bijdrage in de kosten).  

 

Groene Dorpen Ezinge 

Het heeft heel wat voeten 

in aarde gehad, maar het 

ziet ernaar uit dat de 

financiering van het project 

Groene Dorpen Ezinge rond 

is. Dit project stelt u als 

bewoner o.a. in staat met 

hoge kortingen traditionele 

erfbeplanting aan te 

schaffen, op voorwaarde 

dat u de planten zelf in de 

grond zet en onderhoudt. 

We zullen op korte termijn 

van start zullen gaan met 

dit project. U ontvangt 

hierover binnenkort bericht. 
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