
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enquête Verkeer en Leef-
baarheid 
Ezinge heeft weer volop mee-
gedacht over manieren waar-
op we ons dorp nog aantrek-
kelijker kunnen maken! De 
enquête over Verkeer en 
Leefbaarheid is door maar 
liefst 94 mensen ingevuld. 
Velen van hen namen ook de 
moeite met allerlei suggesties 
te komen, of zelfs foto’s op te 
sturen. Wij zijn op dit mo-
ment druk bezig met het ver-
werken van de resultaten. In 
de loop van januari willen we 
een bijeenkomst organiseren 
om de uitkomsten te presen-
teren en met u te bespreken. 
Houdt u de berichtgeving 
hierover in de gaten. 
 
Opening hek begraafplaats 
Op zaterdag 28 november is 
het gerestaureerde hek van 
de begraafplaats officieel ge-
opend. De openingshandeling 
werd verricht door wethouder 
Blok. Hij legde de laatste 
hand aan het hek, door een 
van de handgrepen aan de 
zijkant van de pilaren terug te 
plaatsen. Aansluitend was er 
een bijeenkomst in de kerk. 
Geheel passend bij de gele-
genheid, bracht de bekende 
Groninger zanger Erwin de 
Vries een ode aan zowel het 
Groninger landschap als het 
leven. Verder gaf Reint Wob-
bes een boeiende lezing over 
de Groninger grafcultuur. Aan 
de hand van dia’s liet hij zien 
dat Groningen in Nederland 
voorop heeft gelopen in het 
ontstaan van een grafcultuur 
waarin hygiëne steeds be-
langrijker werd. Dit zien we 
nog terug in de locatie van 

begraafplaatsen aan de rand 
van dorpen (i.p.v. rondom 
kerken) en in lijkhuisje op 
begraafplaatsen. Zijn bood-
schap was dat begraafplaat-
sen ons veel kunnen vertellen 
over ons verleden. Zijn ver-
haal benadrukte daarmee ook 
het belang van het behoud 
van het hek in Ezinge. 
 
Afhaalpunt bibliotheek-
boeken 
Vanaf 11 januari kunt u uw 
bibliotheekboeken afhalen en 
terugbrengen bij Attent Ubels 
(i.p.v. in het Dorpshuis). 
Voordeel hiervan is dat u niet 
langer gebonden bent aan 
zeer beperkte tijden (maar 
uiteraard nog wel aan de ope-
ningstijden van de super-
markt). De fam. Ubels maakt 
ruimte voor deze afhaal- en 
terugbrengfaciliteit, maar ver-
leent verder geen ondersteu-
ning, bijvoorbeeld, bij het 
reserveren van boeken. Voor 
dat laatste kunt u straks te-
recht bij de vrijwilligers van 
het Dorpshuis. Over de moge-
lijkheden wordt u binnenkort 
verder geïnformeerd. Voor het 
vinden van leuke boeken wij-
zen we u nu alvast op een 
handig hulpmiddel: de Best-
sellerlijst, een lijst met de 60 
boeken die op dit moment het 
best worden verkocht. Deze 
lijst is te vinden op de site 
van Dorpsbelangen Ezinge, 
onder het kopje Ezinge Leest 
(of type in Google ‘ezinge 
leest’ in). 
 
Eindejaarsgroet 
Het einde van het jaar is in 
zicht. Bij het verschijnen van 
deze aflevering van Nijs, 

vormt de kerstboom - als het 
goed is - weer het stralend 
middelpunt van de Haven 
(met dank aan Siebrand Potze 
en de familie Ooms!). Hopelijk 
krijgt deze boom iets minder 
wind te verduren dan de 
boom van vorig jaar. We ho-
pen ook dat u kunt terugkij-
ken op een plezierig 2015. Als 
bestuur van Dorpsbelangen 
kijken we terug op een jaar 
waarin het Dorpshuis nieuw 
leven werd ingeblazen, de 
Haven en steilrand een nieuw 
aangezicht kregen, flinke 
stappen werden gezet rond de 
dorpsvisie en het hek van de 
begraafplaats behouden bleef. 
We danken iedereen die aan 
deze zaken een steentje heeft 
bijgedragen. Wij wensen u 
fijne feestdagen en alvast het 
allerbeste voor 2016. Kunnen 
we ook volgend jaar weer op 
uw steun rekenen? 
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