
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 

Het bestuur van Dorps-

belangen Ezinge is per 

direct op zoek naar 

versterking! Wilt u 

bijdragen aan het werk van 

Dorpsbelangen? Laat het 

ons dan a.u.b. zo snel 

mogelijk weten.  
Kent u iemand die zichzelf 

niet snel zal aanmelden, 

maar van wie u vindt dat 

hij of zij uitermate geschikt 

zou zijn? Geeft u hem of 

haar dan a.u.b. een zetje 

onze kant op!  

 

Delegatieoverleg 

Op 13 oktober vond bij de 

gemeente Winsum het 

halfjaarlijkse delegatie-

overleg plaats. Een 

belangrijk onderwerp was 

de leefbaarheid in de 

verschillende dorpen, die 

door de bezuinigingen in 

het gedrang kan komen. De 

vraag is welke rol dorps-

(belangen)verenigingen bij 

de ondersteuning van die 

leefbaarheid kunnen spelen 

en hoe groot die rol kan en 

moet zijn. Een ander, 

hoewel gerelateerd, onder-

werp was de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Onder-
steuning. Afgesproken is 

dat er een brainstormsessie 

gehouden zal gaan worden 

over de gevolgen van deze 

nieuwe wet en over wat 

dorps(belangen)vere-

nigingen in de uitvoering 

kunnen betekenen.  

Er was enige verwarring 

over het onderhoud van de 

onlangs door de commissie 

Speelvoorzieningen 

geplaatste speeltoestellen. 

De gemeente heeft toege-

zegd dat zij het onderhoud 

voor haar rekening neemt, 

behalve op het schoolplein. 

Wel zou de gemeente graag 

zien dat de dorpsbewoners 
zelf het groen rondom de 

toestellen onderhouden. 

 

Automatische Externe 

Defibrillator 

Er is prachtig nieuws over 

de automatische externe 

defibrillator. De huisartsen 

De Graaff en Van der Kamp 

van de gezamenlijke 

huisartsenpraktijk Reitdiep 

hebben toegezegd de 

defibrillator aan het dorp 

Ezinge te schenken. Dat is 

een geweldig cadeau, waar 

wij erg blij mee zijn. Maar 

daarmee houdt het niet op! 

Oud-huisarts Ramaker had 

eerder al aangegeven een 

flinke bijdrage te willen 

leveren voor de aanschaf. 

Zijn gift zal nu ingezet 

worden voor de buitenkast 

en het onderhoud van de 

defibrillator. Ook de inhoud 

van het ‘potje van Aleida’ 

met de donaties van de 
dorpsbewoners zal hiervoor 

worden ingezet. In een 

latere Middagster zullen wij 

u extra informatie over de 

defibrillator verschaffen. 

 

Groene Dorpen Ezinge 

Op 6 oktober vond een 

eerste informatieavond 

plaats van het project 

Groene Dorpen Ezinge. 

Gerard Wezenberg, die het 

project voor ons in goede 

banen leidt, gaf tekst en 

uitleg bij het doel en de 

uitwerking van het project. 

Het project heeft tot doel 

het groene gezicht van het 

dorp te versterken door het 
aanplanten van karakteris-

tieke erfbeplanting. 

Deelnemers kunnen 

hiervoor gratis tuinadvies 

krijgen en voor weinig geld 

de karakteristieke beplan-

ting aanschaffen. Er heeft 

zich inmiddels een project-

groep gevormd van enthou-

siaste Ezingers. Zij denken 

o.a. na over groenvoor-

stellen voor de publieke 

ruimte. Wilt u meedoen 

met het project in uw eigen 

tuin of de projectgroep 

komen versterken? Neemt 

u dan a.u.b. contact op met 

Ietse Pestoor. 

 

Jaarwisseling 

De voorbereidingen voor 

het jaarwisselingsfeest zijn 

alweer begonnen. De 

vergunning is aangevraagd 

en de projectgroep is al in 

vergadering bijeen 

geweest. We hopen op 
weer een mooi feestje. 
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