
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 

Er zijn nog plaatsen 

beschikbaar in het bestuur 

van Dorpsbelangen Ezinge. 

Wees er snel bij! 

Wilt u niet in het bestuur, 

maar heeft u wel een goed 

idee of wilt u een bepaald 

onderwerp bespreken, dan 

bent u van harte uitgeno-

digd om aan te schuiven bij 

een bestuursvergadering. U 

kunt ons nu ook bereiken 

op ons nieuwe e-mailadres: 

dorpsbelangenezinge@ 

gmail.com. Nieuws van 

Dorpsbelangen vindt u op 

de website van het dorp 

Ezinge: www.ezinge.com. 

Hier kunt u ook lezen over 

een mooi initiatief van 

dorpsgenoten: de Avond-

vierdaagse door ons dorp.  

 

Algemene Leden-

vergadering (ALV) 

Op 8 mei houden wij onze 

jaarlijkse ALV. Deze zal 

plaatsvinden in het Schleur-

holtshuus en starten om 

20.00u. We hopen op uw 

komst.  

Na de ALV zal de avond na 

de pauze worden voort-

gezet door de werkgroep 

Groene Dorpen met een 

presentatie van de plannen 

voor (semi-)openbare 

ruimtes in Ezinge. Van 

harte aanbevolen! 

 

Contributie 

Tegelijk met de uitnodiging 

voor de Algemene Leden-

vergadering ontvangt u een 

oproep voor het betalen 

van de contributie voor het 

lidmaatschap van Dorps-

belangen. Let op: uitnodi-

ging en oproep staan op 

dezelfde flyer. 

 

Groene Dorpen Ezinge 

Plantdag: Op een zonover-

goten zaterdagochtend 

werd, na een maanden-

lange voorbereiding, de 

plantdag van Groene Dor-

pen van Ezinge en Saak-

sum gevierd. Een groot 

aantal deelnemers uit beide 

dorpen was naar het 

Schleurholtshuus gekomen. 

Naast de deelnemers waren 

wethouders Hoekzema en 

Broeksma van Winsum en 

Stol van Zuidhorn aan-

wezig. Daarnaast waren er 

vertegenwoordigers van 

subsidieverstrekkers: ‘Kern 

met Pit’, de Provincie en de 

Rabobank. Projectleider 

Gerard Wezenberg van 

Stek en Streek gaf de 

eerste plantinstructies aan 

de wethouders, die bij wijze 

van startsein gezamenlijk 

een boom plantten bij het 

Schleurholtshuus. Daarna 

konden deelnemers uit 

Ezinge en Saaksum hun 

heggen, bomen en fruit-

bomen ophalen.  

Plannen: De werkgroep 

Groen Ezinge heeft plannen 

ontworpen voor de open-

bare en semi-openbare 

ruimte in het dorp. Onder-

deel van de ontwerpen is 

een ambitieus plan voor de 

haven. Deze plannen zullen 

worden gepresenteerd 

direct na de ALV, op 8 mei. 

Nieuwsgierig? Meepraten? 

Kom naar de presentatie. 

Kunt u voorafgaand ook 

nog even naar de ALV. 

 

Feestelijke aandacht 

voor de AED  

Op Goede Vrijdag werd op 

een feestelijke manier aan-

dacht geschonken aan de 

Automatische Externe Defi-

brillator (AED), in aanwe-

zigheid van de drie 

huisartsen die financieel 

bijdroegen aan de aan-

schaf: De Graaff, Van der 

Kamp en Ramaker. Ook 

Aleida Ooms van De Boeze-

roen zamelde een flink be-

drag in, via haar spaarpot 

op de toonbank. Wethouder 

Zorge van Winsum ‘opende’  

de AED door een slinger 

van harten door te knippen, 

die was gemaakt door Yara 

en Marije.  

De AED hangt rechts naast 

de ingang van de praktijk 

van dokter De Graaff aan 

de Haven. De kast kan met 

een cijfercode worden 

geopend. We ontvingen al 

veel aanmeldingen voor de 

cursusavonden voor de 

bediening van de AED, 

maar er is nog plaats. 

 

Bestuursleden 

Ietse Pestoor:06-53537533 

Gerda Rutgers: 621880 

Frans Scholtens: 621921 

Meint v/d Velde: 621975 

Audrey Jantje Nonkes: 

621843 

Esther Marije Klop: 852930 
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