
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behoud Dorpshuis Ezinge 

Het dorpshuis van Ezinge is 

voorlopig gered. Voor de zo-

mer informeerden we u dat de 

huidige eigenaar (de PKN 

kerk) het gebouw van de 

hand wilde doen, maar dat 

het toenmalige bestuur van 

het dorpshuis het niet aan-

durfde het gebouw te kopen. 

Sindsdien is er een groep in-

woners opgestaan, die nieuwe 

plannen heeft ontwikkeld, en 

die tijdens de bijzondere le-

denvergadering van het 

dorpshuis op 25 november is 

gekozen als nieuw bestuur. 

De groep is van plan het ge-

bouw te kopen en het interi-

eur wat op te frissen. Tevens 

wil ze iets doen om de ge-

luidsoverlast te reduceren. 

Het is de bedoeling dat er, 

naast de bestaande activitei-

ten, ook nieuwe activiteiten in 

het dorpshuis worden georga-

niseerd. Op dit moment staan 

al een fotografiecursus en 

muzieklessen (afgerond met 

een heus optreden) van De 

Rijdende Popschool gepland. 

Daarnaast wordt onder ande-

re gedacht aan goochelles, 

een kast waarmee inwoners 

onderling boeken kunnen rui-

len, kleinschalige beursen en 

markten (variërend van een 

pasar malam tot een markt 

over energie besparen) en 

een juridisch spreekuur. Ook 

wordt nagedacht over oplos-

singen voor problemen die 

ontstaan met het verdwijnen 

van de bibliobus en de invoe-

ring van de WMO. Meer in-

formatie kunt u vinden op de 

nieuwe site van het dorps-

huis: 

www.dorpshuisezinge.nl. Via 

deze site kunt u zich ook 

aanmelden voor de nieuws-

brief, zodat u op de hoogte 

blijft van de activiteiten in het 

dorpshuis. Ook vindt u op de 

site een oproep om zelf met 

ideeën te komen. Alleen sa-

men kunnen we er voor zor-

gen dat het dorpshuis ook in 

de toekomst behouden blijft. 

 

Voortgang Dorpsvisie 

Een kleine groep inwoners is 

van start gegaan met het 

schrijven van een dorpsvisie. 

Dit is een document waarin 

beschreven wordt wat we de 

komende jaren in ons dorp 

willen bereiken. Daarmee 

proberen we het heft zoveel 

mogelijk in eigen handen te 

houden, in plaats van de bui-

tenwereld te laten bepalen 

wat er in ons dorp gebeurt. Er 

is al een overzicht gemaakt 

van de aanbevelingen die in 

eerdere rapporten zijn gege-

ven. Bovendien is een selectie 

gemaakt van thema’s voor de 

dorpsvisie: 

1) Voorzieningen in het dorp 

(incl. middenstand en huis-

vesting) 

2) Zorg 

3) Toerisme en recreatie  

4) Jongeren 

5) Verkeersveiligheid  

6) Energie(besparing) 

7) Kwaliteit van de openbare 

ruimte 

8) Sociale cohesie (o.a. orga-

nisatie van en deelname aan 

activiteiten, het vinden van 

vrijwilligers). 

Heeft u over een van deze 

thema’s (of misschien zelfs 

meerdere) een mening, meldt 

u zich dan bij ons. Meedoen 

kost niet meer dan een avond 

van uw tijd. We beginnen met 

het thema Voorzieningen in 

het dorp. Hoe behouden we 

onze middenstand? Wat zijn 

alternatieven voor de biblio-

bus? Hoe kan het dorpshuis 

nieuw leven worden ingebla-

zen? Bent u tevreden over het 

openbaar vervoer? En mis-

schien nog wel een aantal 

andere vragen. Bij wijze van 

experiment zullen we ook een 

tiental inwoners willekeurig 

selecteren en persoonlijk uit-

nodigen om aan te schuiven. 

Mocht u een van hen zijn, dan 

hopen we van harte dat u de 

uitnodiging aanvaardt. 

 

Oud-en-Nieuwfeest 

Ook dit jaar wordt er weer 

een Oud-en-Nieuwfeest geor-

ganiseerd in Ezinge. Deze 

keer vindt het feest plaats in 

het dorpshuis. Tussen 00.00 

en 02.30 uur bent u daar van 

harte welkom. Om 00.30 uur 

wordt er siervuurwerk afge-

stoken langs het kanaal bij 

dorpshuis. 
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