
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpskernbezoek B&W 

12 december jl. bracht het 

College van Burgemeester en 

Wethouders een bezoek aan 

Ezinge. Onder het motto ‘Fier 

op Ezinge’ liet het zich infor-

meren over sociale activitei-

ten in ons dorp. In een ge-

sprek met Dorpsbelangen 

werd onder andere stilgestaan 

bij het uitbaggeren van het 

Oldehoofskanaal (gepland 

voor 2014), de Oranjerun en 

de nieuw te bouwen woningen 

aan de Schoolstraat. Vervol-

gens schoven enkele betrok-

ken inwoners van Ezinge aan. 

Zij vertelden achtereenvol-

gens over: een talentengroep 

(bedoeld om onderling klus-

sen te ruilen), de laatste ont-

wikkelingen rond de jeugd-

soos (de vergunningsaan-

vraag heeft vertraging opge-

lopen doordat de beoogde 

aannemer zich heeft terugge-

trokken) en de plannen voor 

het realiseren van een woon-

vorm voor ouderen op het 

Kliefterrein. Eerder op de dag 

werd al een bezoek gebracht 

aan de ijsbaan- en de tennis-

vereniging. Bij de ijsbaanver-

eniging werden enkele recen-

te successen benoemd: het 

gebouwtje is opgeknapt met 

de hulp van vrijwilligers, de 

verlichting is verbeterd en er 

is een nieuwe veegmachine 

aangeschaft, deels gefinan-

cierd met geld ingezameld 

onder inwoners. Ook de plan-

nen voor een ‘gedeeltelijk 

ondergronds’ clubgebouw 

kwamen aan de orde. Bij de 

tennisvereniging werd gesp-

roken over de activiteiten die 

worden georganiseerd voor 

jong en oud: trainingsavon-

den, toss-avonden en wed-

strijden in competitieverband. 

Het bestuur gaf aan dat de 

kantine redelijk goed onder-

houden is, maar dat de oe-

fenbaan nog opgeknapt moet 

worden. 

 

Oud en Nieuw 

Het Oud-en-Nieuwfeest op de 

Haven was wederom zeer 

geslaagd. Onder het genot 

van een hapje en een drankje 

wisselden jong en oud beste 

wensen uit en luiden zij het 

nieuwe jaar in. De opkomst 

was groot, de sfeer prettig en 

het vuurwerk goed verzorgd. 

Na afloop van het feest, ver-

liep het opruimen vlot en 

bleef er weinig rommel liggen 

voor de opruimploeg op 

nieuwjaarsdag. Dorpsbelan-

gen dankt iedereen die heeft 

bijgedragen aan het welsla-

gen van dit feest. 

 

Opwaardering wierden 

Zo’n 35 personen kwamen op 

17 januari jl. naar Museum 

Wierdenland om te horen 

welke voorstellen inwoners 

hadden gedaan in het kader 

van het project ‘Herstel en 

versterking wierden Middag-

Humsterland’. Medewerkers 

van Landschapsbeheer Gro-

ningen vertelden daar dat er 

in Ezinge zo’n 15 ideeën zijn 

genoemd. Deze ideeën heb-

ben betrekking op de wierde 

(o.a. herstellen en beter 

zichtbaar maken steilrand, 

wandelpad Saaksum-Ezinge, 

toegang tot Reitdiepdijk), het 

gebied rond de Haven (o.a. 

uitgraven oude haven) en de 

oude kern van het dorp (o.a. 

passende bestrating en lan-

taarnpalen). Naast deze idee-

en ligt er ook nog het plan 

van de projectgroep Groen 

Ezinge om de Haven te be-

straten. Aan het einde van de 

bijeenkomst is een werkgroep 

samengesteld, bestaande uit 

inwoners van Ezinge en me-

dewerkers van Landschaps-

beheer. Deze werkgroep gaat 

de komende tijd bekijken 

welke ideeën uitgevoerd kun-

nen worden. 

 

Oranjerun 

De Stichting Oranjerun houdt 

zich al lang niet meer alleen 

bezig met het organiseren van 

de Oranjerun op of rond ko-

ninginnedag/koningsdag. Ook 

dit jaar staan weer tal van 

activiteiten op de agenda, te 

beginnen met een vogelwan-

deltocht op 5 april. Bovendien 

zijn er vanaf 5 maart loop-

trainingen voor de echte 

Oranjerun op 26 april. Zie 

ook: www.oranjerun.nl. 
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