
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug Dorkwerd 

Het is u vast niet ontgaan dat 

er nog weinig activiteiten 

plaatsvinden rond de Dor-

kwerder brug. De werkzaam-

heden zouden dit voorjaar 

beginnen en het streven was 

om de brug in het weekend 

van 1 november 2014 te ver-

vangen. Het gehele project 

zou dan op 1 juni 2015 kun-

nen worden opgeleverd. De 

aannemer is echter tegen 

‘technische obstakels’ aange-

lopen. Deze zorgen voor de 

nodige vertraging. Op dit 

moment is helaas nog niet 

bekend wanneer de brug 

daadwerkelijk wordt vervan-

gen. De activiteiten rond de 

brug (voorlopig beperkt tot 

fiets-, auto- en vaarbewegin-

gen) kunnen al wel worden 

gevolgd m.b.v. een webcam: 

http://www.bouwwebcam.nl/ 

dorkwerd 

 

Dorpsvisie 

Heeft u ideeën over hoe Ezin-

ge zich de komende jaren 

verder zou kunnen ontwikke-

len? Dan nodigen we u van 

harte uit met ons mee te den-

ken over een dorpsvisie. In 

deze dorpsvisie kunnen the-

ma’s aan de orde komen als 

(behoud van) voorzieningen, 

wensen van specifieke groe-

pen (b.v. ouderen, kinderen 

of jongeren), veiligheid, ener-

gie (opwekking of besparing) 

en kwaliteit van de openbare 

ruimte. Voor het schrijven van 

een dorpsvisie zal een extern 

bureau worden ingeschakeld, 

maar daarnaast is de input 

van inwoners natuurlijk on-

misbaar. Kortom: heeft u iets 

over bovenstaande thema’s te 

melden of wilt u nieuwe the-

ma’s aandragen, laat het 

Dorpsbelangen Ezinge dan 

even weten. Het leveren van 

een bijdrage hoeft niet veel 

tijd te kosten, maar is wel 

nodig om tot een dorpvisie te 

komen die van ons allemaal 

is. 

 

Schoorsteen melkfabriek 

Het ziet er helaas naar uit dat 

Ezinge het in de toekomst 

zonder een van haar belang-

rijkste bakens moet doen. 

Ondanks de inspanningen van 

de Stichting Schoorsteen 

Ezinge, dreigt de schoorsteen 

van de voormalige melkfa-

briek nu toch te verdwijnen. 

De gemeente Winsum is van 

mening dat de schoorsteen 

een gevaar oplevert voor de 

omgeving en heeft daarom 

besloten de schoorsteen te 

laten slopen. 

 

Tocht om de Noord 

Op 27 en 28 september vindt 

de 9e editie van de Tocht om 

de Noord plaats. Op zaterdag 

(de 27e) gaat de wandeling 

door het Westerkwartier. Op 

zondag (de 28e) brengen de 

wandelaars een bezoek aan 

het Hoogeland en het Middag-

Humsterland. Op deze dag 

wordt ook Ezinge aangedaan. 

In totaal leggen de wande-

laars zo’n 80 kilometer af. 

Directe aanmelding is niet 

meer mogelijk, nu het maxi-

male aantal deelnemers van 

4500 is bereikt. Maar u kunt 

de wandelaars natuurlijk nog 

steeds wel aanmoedigen. 

Meer informatie is te vinden 

op: 

http://www.tochtomdenoord.

nl 

 

Opwaarderen wierden 

De afgelopen maanden heeft 

een werkgroep zich gebogen 

over de vraag hoe de wierde 

van Ezinge (inclusief het 

daarop gelegen dorp) beter 

‘beleefd’ kan worden. Op 25 

september bespreekt de 

werkgroep de verschillende 

voorstellen die zijn uitge-

werkt. In het najaar worden 

de voorstellen gepresenteerd 

aan de bewoners van het 

dorp. De werkgroep hoort 

graag wat de bewoners van 

de voorstellen vinden. Even-

tuele opmerkingen worden 

uiteraard in overweging ge-

nomen. 

 

Nijskast 

In onze laatste nieuwsbrief 

hadden we al gemeld dat de 

populaire Nijskast er even 

tussenuit zou gaan voor een 

opfrisbeurt. Inmiddels kunnen 

we wel van een totale make-

over spreken, met als goede 

nieuws: hij is bijna klaar. 
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