
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur DBE 
In de samenstelling van het 
bestuur van Dorpsbelangen 
Ezinge zijn enkele wijzigingen 
opgetreden. Fera Russchen 
heeft zich teruggetrokken als 
bestuurslid vanwege andere 
bezigheden die veel tijd vra-
gen. Gelukkig hebben we een 
goede opvolger gevonden in 
de persoon van Greta Potze. 
Maar Dorpsbelangen kan nog 
wel wat extra versterking ge-
bruiken. Vindt u het leuk om 
iets meer betrokken te zijn bij 
de ontwikkelingen in uw eigen 
dorp, laat het ons dan weten. 
We vergaderen circa 6 keer 
per jaar en onze bestuursle-
den beslissen zelf met welke 
projecten ze zich  bezighou-
den. 
 
Inrichting begraafplaats 
Zoals u misschien al heeft 
opgemerkt, heeft de gemeen-
te het groen bij de entree van 
de begraafplaats opnieuw 
ingericht. Inmiddels wordt 
ook het toegangshek aange-
pakt, een mooi resultaat van 
samenwerking tussen de ge-
meente Winsum en Dorpsbe-
langen Ezinge. De palen wor-
den vervangen en het hek-
werk wordt gerepareerd. Het 
herstel van het hek is mede 
mogelijk door een subsidie 
van Loket Leefbaarheid. 
 
Ontwikkelingen Dorpshuis 
Het bestuur van de Vereniging 
Dorpshuis Ezinge heeft veel 
werk verzet om de aankoop 
van het pand mogelijk te ma-
ken. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 30 juni 
hebben de leden unaniem 
ingestemd met de overname 

van het pand van de Protes-
tantse Gemeente Ezinge. On-
dertussen wordt er hard ge-
werkt aan het opknappen van 
het pand. Op het verlanglijstje 
staan onder andere nog het 
vernieuwen van de electra, 
het repareren van het dak, 
het opfrissen van het interieur 
en het opknappen van de 
parkeerplaats. Grote klussen, 
waar wel wat hulp bij kan 
worden gebruikt. Over een 
afhaalpunt voor bibliotheek-
boeken wordt nagedacht. Het 
regelen hiervan heeft echter 
nog wat voeten in aarde, 
vooral ook omdat er meerdere 
partijen bij betrokken zijn. 
 
Voortgang Dorkwerder 
brug 
Zoals iedereen heeft kunnen 
zien, wordt er hard gewerkt 
aan de Dorkwerder brug. Eer-
der dan gepland waren begin 
juli de vloeren in de bouwkui-
pen aan de noord- en zuidzij-
de gereed. De volgende stap 
was het maken van de kel-
derwanden, eerst aan de 
noordzijde van het kanaal, 
daarna aan de zuidzijde. De 
wandwapening is aangebracht 
op de keldervloer en de bekis-
ting is er omheen gezet. Hier-
na kon het beton worden ge-
stort. Voor het hele project 
zal ongeveer 500 m3 beton 
per landhoofd nodig zijn. Voor 
meer informatie, zie: lemmer-
delfzijl.nl/projecten/brug-
dorkwerd. 
 
Oplevering wierdenproject 
De werkzaamheden in het 
kader van het project op-
waardering wierden Ezinge en 
Saaksum zijn bijna afgerond. 

Op zaterdag 19 september is 
de feestelijke oplevering. Via 
andere kanalen heeft u hier 
meer informatie over ontvan-
gen. Om 11.30 uur bent u van 
harte welkom in het museum. 
Een van de grote onderdelen 
van het project was het op-
knappen van de Haven. Met 
de nieuwe inrichting moet de 
Haven een aantrekkelijke 
ontmoetingsplek worden voor 
de inwoners van Ezinge. We 
hopen u hier binnenkort voor 
een praatje/glaasje te treffen! 
 
Glasbak en kledingcontai-
ner 
De glasbak en kledingcontai-
ner passen niet in het plan om 
van de Haven een aantrekke-
lijke entree en ontmoetings-
plek van het dorp te maken. 
De containers gaan daarom 
verhuizen naar het parkeer-
terrein naast de tennisbaan. 
Voor de één wat dichterbij, 
voor de ander wat verder 
weg, maar we hopen dat het 
voor iedereen snel went. 
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