
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene ledenvergade-

ring 

Op 5 april j.l. hield Dorpsbe-
langen Ezinge haar jaarlijkse 
algemene ledenvergadering. 
De avond werd gecombineerd 
met een optreden van Fré 
Schreiber, die de lachers op 
zijn hand wist te krijgen met 
Groningse ‘stukjes’. 
Enkele van de meer serieuze 
agendapunten betroffen: 
– De succesvol verlopen AED-
instructie van een tijdje terug 
krijgt bij voldoende belang-
stelling mogelijk een vervolg, 
in de vorm van een gewone 
EHBO cursus, een kinder-
EHBO cursus en/of een uitge-
breide AED cursus. Als u be-
langstelling heeft voor een 
van deze cursussen, laat het 
dan even weten aan Dorpsbe-
langen (ook als u niet in Ezin-
ge woont!). 
– De coöperatie Humster-
net.nl wil in 2017 breedband 
internet uitrollen in de gebie-
den rondom Oldehove, Nieho-
ve en Saaksum middels een 
glasvezelnetwerk. Het is een 
initiatief uit Oldehove, maar 
ook Ezingers kunnen zich hier 
bij aansluiten. Voor meer in-
formatie, kijk op: 
http://humsternet.nl 
- We willen de mogelijkheden 
verkennen om een pinauto-
maat te plaatsen in de Attent 
supermarkt. Ook in de enquê-
te over Voorzieningen is dit 
een veel geuite wens. 
– Hondenpoep is nog steeds 
een groot probleem op het 
Ossenpad en het pad rond de 
ijsbaan. Wandelaars die willen 
genieten van de prachtige 
omgeving worden in plaats 
daarvan gedwongen steeds 

goed voor hun voeten te kij-
ken en zich al slalommend 
een weg te banen. Ook voor 
de bewoners langs het pad 
geeft de hondenpoep veel 
overlast. Zij vinden de hon-
denpoep zelfs rond hun brie-
venbus. Ook zijn er mensen 
die de poep doelbewust in een 
tuin of elders op privé terrein 
gooien. Daarom nogmaals de 
dringende oproep aan hon-
denbezitters om de honden-
poep mee te nemen en thuis 
weg te gooien. 
– Corine Nugteren is toege-
treden tot het bestuur van 
Dorpsbelangen. Zij gaat zich 
inzetten voor het werven van 
financiele middelen om ons 
dorp nog aantrekkelijker te 
kunnen maken. 
 

Havenplan 2.0 

Zoals u heeft kunnen zien, is 
de Haven in Ezinge flink opge-
frist. Er zijn heggetjes, struik-
jes en een boom geplant en 
de brug is opgesierd met fleu-
rige bloemen. Maar de werk-
zaamheden van de project-
groep Havenplan 2.0 zijn 
hiermee nog niet ten einde. 
Op het wensenlijstje staan 
nog het plaatsen van een 
mooie bank en van beeldende 
kunst. 
Hoewel niet op de Haven, is 
de projectgroep ook bezig 
met de rioolpomp aan de 
Schoorsterweg. Deze is be-
paald geen verfraaiing voor 
het landschap. In overleg met 
het waterschap wordt nu ge-
keken of de pomp een kleur-
tje kan krijgen, zodat hij min-
der opvalt. Misschien kan de 
pomp zelfs worden verfraaid 
met een gedicht. Suggesties 

zijn welkom! Verder wordt er 
nagedacht over de mogelijk-
heid om de hekken te verwij-
deren of op zijn minst aan het 
zicht te ontnemen door mid-
del van groenbeplanting. 
 
Dauwtrappen 
Samen met de Oranjerun te 
Oldehove hebben we afgelo-
pen 5 mei dauwtrappen geor-
ganiseerd. Bert Terpstra heeft 
ons geholpen een mooie route 
door de landerijen uit te stip-
pelen. We hadden toestem-
ming gekregen van de landei-
genaren om een tocht te ma-
ken vanuit Ezinge naar Feer-
werd. Met de opkomende zon 
voor ons en het ijs nog onder 
de voeten vertrokken we met 
zo’n 45 man richting Feerwerd 
waar we rond 7 uur bij de 
kantine van V.V. Ezinge aan-
kwamen. Daar stond de koffie 
voor ons klaar en konden we 
broodjes smeren. Om half 8 
zijn we weer richting Ezinge 
vertrokken waar we rond 8.15 
uur bij de kerk aankwamen. 
Kijk op onze facebookpagina 
voor mooie foto’s. 
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