
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene ledenvergade-

ring 

Op 15 april hield de Vereni-

ging Dorpsbelangen Ezinge 

een algemene ledenvergade-

ring. De belangstelling was 

groot. Nadat de financiën en 

de activiteiten in 2013 waren 

besproken, werd afscheid ge-

nomen van twee bestuursle-

den: Derk Maatjes en Sie-

brand Potze. De voorzitter 

dankte hen onder andere voor 

hun inspanningen rond, res-

pectievelijk, het uitbaggeren 

van het Oldehoofs kanaal en 

de nieuwbouw aan de School-

straat. Inwoners die het leuk 

zouden vinden actief te wor-

den binnen Dorpsbelangen 

werden (en worden) verzocht 

zich te melden bij het be-

stuur. Daarna was er aan-

dacht voor een aantal toe-

komstige ontwikkelingen. Er 

werd stilgestaan bij de vraag 

wat we als dorp kunnen doen 

om de gymzaal ook op lange-

re termijn te behouden. Ook 

was er aandacht voor de 

dorpsvisie, die de komende 

tijd zal worden geschreven en 

waarvoor inwoners zullen 

worden benaderd. Tot slot 

vertelde de secretaris over de 

plannen om een nieuwe web-

site (inclusief een forum) te 

ontwikkelen. De avond werd 

afgesloten met filmbeelden 

van Ezinge en haar inwoners 

in de jaren vijftig en zestig. 

 

Filmbeelden Ezinge 

Mocht u belangstelling hebben 

voor de filmbeelden van Ezin-

ge die na de ledenvergadering 

zijn vertoond, dan kunt u een 

email met uw naam en adres 

sturen naar Dorpsbelangen. U 

kunt dan tezijnertijd een CD-

ROM met deze beelden in uw 

brievenbus verwachten. 

 

Toekomst Dorpshuis Ezin-

ge 

De toekomst van het dorps-

huis in Ezinge staat op het 

spel. Tijdens de ledenverga-

dering op 23 april legt het 

bestuur van de Vereniging 

Dorpshuis Ezinge uit dat de 

huidige eigenaar, de PKN 

kerk, het gebouw wil verko-

pen. De Ezinger gemeenschap 

mag het overnemen voor een 

symbolisch bedrag, maar het 

bestuur vindt het momenteel 

onverantwoord het gebouw te 

kopen. De kosten van toe-

komstig onderhoud zijn niet 

goed in te schatten, maar nog 

belangrijker is dat er vanuit 

het dorp te weinig steun is 

voor het dorpshuis. Het aantal 

vrijwilligers is te klein, de 

contributie-opbrengst loopt 

terug en de opkomst bij acti-

viteiten is vaak zo gering dat 

er geld bij moet. Het bestuur 

vraagt de leden daarom aan 

te geven welke activiteiten er 

in het dorpshuis zouden kun-

nen worden georganiseerd om 

het tij te keren. Tijdens de 

vergadering komt hier geen 

helder antwoord op. Aan het 

slot van de vergadering zegt 

het bestuur toe samen met 

een werkgroep actief op zoek 

te gaan naar een manier om 

het dorpshuis te behouden. 

Het benadrukt wel de verant-

woordelijkheid van de inwo-

ners: het dorp moet de beno-

digde ‘brandstof’ geven. 

 

AED-instructie 

De aangekondigde AED-

instructie is vanwege onvol-

doende belangstelling deze 

keer helaas niet doorgegaan. 

In het najaar, als de dagen 

weer korter worden, doen we 

een nieuwe poging een derge-

lijke instructie te organiseren. 

Houd de berichtgeving in de 

gaten. 

 

Dauwtrappen 

Het dauwtrappen op Hemel-

vaartsdag was een groot suc-

ces. 32 personen liepen vanaf 

6 uur ’s morgens door de lan-

derijen tussen Ezinge en 

Saaksum. De foto’s kunnen 

worden gevonden op 

www.ezinge.com.  

 
Bestuursleden 

Ietse Pestoor (voorzitter): 06-

53537533 

Gerard van Rossum (secretaris): 

06-53706023 

Sweis Ubels (penningmeester): 

06-22703905 

Gerco van Dijk,  

Fera Russchen,  

Gerda Rutgers-Kits,  

Sandra Tillema 

 

dorpsbelangenezinge@gmail.com 

www.ezinge.com 

NijsNijsNijsNijs    

Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 69e editie 
 

Algemene ledenvergadering, Filmbeelden Ezinge, Toekomst Dorpshuis Ezin-

ge, AED-instructie 
 


