
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actie Voedselbank 

Van 17 tot 23 december 

houdt Voedselbank Het Hoge-

land een grote voedselinza-

melingsactie. Ook in Ezinge 

kunt u hieraan meedoen. 

Wanneer u in deze periode bij 

Attent Ubels inkopen doet, 

kunt u – naast uw eigen 

boodschappen – iets extra’s 

kopen dat bedoeld is voor de 

Voedselbank. In de winkel 

treft u vervolgens een inza-

melingspunt aan, waar u deze 

extra boodschappen kunt ach-

terlaten. Uiteraard is deze 

actie vooral geschikt voor 

houdbare levensmiddelen en 

non-foodproducten. 
 
Dorpsvisie 

De Dorpsvisie Ezinge is vanaf 

nu te downloaden van de site 

van Dorpsbelangen. Er ligt 

ook een aantal exemplaren 

ter inzage in het dorpshuis. 

Mocht u zelf graag een papie-

ren versie willen, dan kunt u 

een bericht sturen naar ons e-

mailadres. Vergeet niet in dit 

bericht uw naam en huisadres 

te vermelden. Wacht boven-

dien niet te lang, want op = 

op. 

 

Digitale nieuwsbrief 

De dorpsvisie geeft een beeld 

van waar we als dorp op lan-

gere termijn naartoe willen. 

Maar ook op korte termijn zijn 

er soms zaken waar we graag 

uw mening over horen. Zo 

vroeg de gemeente Winsum 

ons voor de zomer hoe het 

dorp aankeek tegen het in-

stellen van een 30 kilometer-

zone. Deze vraag konden we 

toen onderbrengen bij de 

dorpsvisie, waarvoor we op 

dat moment juist een vragen-

lijst aan het opstellen waren. 

Maar u kunt zich voorstellen 

dat een dergelijk toeval zich 

niet altijd voordoet. Om in de 

toekomst in dergelijke geval-

len een snelle peiling te kun-

nen houden, vragen we u om 

uw emailadres. Wanneer u 

naar de site van Dorpsbelan-

gen gaat, dan kunt u zich op-

geven voor de digitale 

nieuwsbrief: 

www.dorpsbelangenezinge.nl. 

Wij zullen uw emailadres niet 

aan andere partijen beschik-

baar stellen en alleen gebrui-

ken voor nieuws en vragen 

die Ezinge betreffen. Heeft u 

geen internet of email, laat 

het ons dan even weten. Wij 

zorgen dan dat u een papie-

ren versie in de bus krijgt. Wij 

hopen en rekenen op uw me-

dewerking! 

 

Grijs en Groen 

Wij willen de gemeente graag 

uitnodigen voor een grijs-en-

groen schouw. Dat wil zeg-

gen, dat we samen met de 

gemeente een rondje door het 

dorp lopen om te kijken waar 

zaken verbeterd kunnen wor-

den. Heeft u zulke verbeter-

punten dan kunt u die voor 15 

januari aan ons doorgeven. 

Kleine zaken zoals een ver-

zakte stoeptegel of een kapot-

te lantaarnpaal kunt u zelf bij 

de gemeente melden via een 

digitaal meldformulier of bel-

len met 0595 447777. 

 

Nieuwjaarsgroet 

Op woensdag 4 januari orga-

niseren het Dorpshuis en 

Dorpsbelangen een gezamen-

lijke nieuwjaarsinloop in het 

Dorpshuis. U bent van harte 

welkom vanaf 19.00u voor 

een praatje en drankje. We 

sluiten om pakweg 21.00u 

weer af. 

 

Zandbak 

Naar aanleiding van een re-

cente inspectie van speeltoe-

stellen heeft de gemeente 

besloten de zandbak op de 

speelplek Chaukenstraat-

Kerkepad te verwijderen. Er 

waren hiervoor twee redenen. 

Allereerst was de zandbak 

sterk vervuild met kattenont-

lasting en groeide hij dicht 

met onkruid. Blijkbaar werd 

de zandbak na het spelen 

niet, of hooguit af en toe, af-

gesloten. Aanvullend punt 

was het feit dat de zandbak 

zijn beste tijd wel had gehad 

en verrot was. Maar met na-

me het eerste punt vond de 

gemeente met het oog op de 

hygiëne niet acceptabel. 
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