
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpshuis Ezinge 

De laatste tijd gebeurt er veel 
in en rond het Dorpshuis. 
Dingen die kapot zijn worden 
gerepareerd en er wordt on-
derhoud aan het pand ge-
pleegd. In een iets later sta-
dium wordt het pand aange-
kocht. 
Maar het gaat natuurlijk om 
de activiteiten! Op dit mo-
ment is de Popschool Ezinge 
van start gegaan. Na promo-
tie op de school en een intro-
ductie in het Dorpshuis zijn er 
21 kinderen van start gegaan 
in 4 bandjes. Dat is een vlie-
gende start. Er volgen na de-
ze serie lessen nog 2 series in 
de loop van het jaar. Dus kon 
je nu niet, dan komen er nog 
kansen genoeg om mee te 
doen! Denk niet dat het alleen 
voor kinderen is, ook volwas-
senen zijn van harte welkom 
om de eerste stappen op het 
muzikale pad te zetten. Info is 
te vinden op 
www.dorpshuisezinge.nl 
en in de nieuwsbrief van het 
dorpshuis. 
Er staan ook nog veel andere 
activiteiten op stapel. Zo 
wordt er gedacht en gewerkt 
aan een presentatie met fo-
to’s van oud Ezinge. Deze 
zullen op (zeer) groot scherm 
worden vertoond. Heeft u 
oude foto’s en/of filmpjes en 
wilt u deze beschikbaar stel-
len (ze worden gedigitali-
seerd, uw foto’s blijven na-
tuurlijk van uzelf), mail dan 
het dorpshuis:  
info@dorpshuisezinge.nl 
 
Dorpsvisie 

Er wordt inmiddels volop ge-
werkt aan de Dorpsvisie Ezin-

ge. Rond het verschijnen van 
deze editie van Nijs vindt de 
eerste bijeenkomst met inwo-
ners plaats. Deze bijeenkomst 
gaat over de zorg en is ge-
pland op donderdag 19 febru-
ari, van 19.30 tot uiterlijk 
21.30 uur, in het dorpshuis. 
Bovendien bent u inmiddels 
gevraagd een enquête over 
de voorzieningen in het dorp 
in te vullen. De link naar deze 
enquête is: 
www.thesistools.com/ 
web/?id=448197. 
De uitkomsten van de enquê-
te zullen worden gepresen-
teerd en besproken op een 
bijeenkomst met inwoners op 
dinsdag 31 maart, van 19.30 
tot uiterlijk 21.30 uur, in het 
dorpshuis. 
 
Oranjerun 

De Stichting Oranjerun orga-
niseert op Koningsdag weder-
om de Oranjerun, het inmid-
dels welbekende hardloop-
evenement. Daarnaast orga-
niseert ze allerlei bewegings-
activiteiten en heeft ze het 
voornemen om in Ezinge op 5 
september a.s. een wandel-
evenement te organiseren 
van maximaal 20 km. Ook 
wordt er nagedacht over een 
vogelwandeltocht. Meer in-
formatie kunt u vinden op: 
www.oranjerun.nl 
 
Hek begraafplaats 

Wij zijn zeer verheugd dat het 
Loket Leefbaarheid ons een 
subsidie heeft toegekend voor 
het restaureren van het hek 
van de begraafplaats. Met 
deze subsidie, de door de 
gemeente beschikbaar te stel-
len middelen en de inspannin-

gen van vrijwilligers uit het 
dorp, moet het lukken dit 
prachtige hek te behouden. 
 
Website Dorpsbelangen 

Dorpsbelangen Ezinge zet tot 
nu toe haar informatie op de 
website van ezinge.com. Om-
dat er zo nu en dan veel meer 
te melden is dan we op deze 
site kwijt kunnen, en we bo-
vendien alerter willen kunnen 
reageren op zaken die Ezinge 
betreffen, starten we over 
enkele weken met een nieu-
we, eigen website. Het adres 
wordt: 
www.dorpsbelangenezinge.nl 
Wij zullen u informeren wan-
neer de website “in de lucht” 
is. 
 
Algemene Ledenvergade-

ring 
De Algemene Ledenvergade-
ring van Dorpsbelangen Ezin-
ge vindt plaats op donderdag 
9 april. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. 
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