
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezinger(s) van het jaar 

In 2016 hebben we maar 

liefst twee inwoners uitgeroe-

pen tot Ezinger van het jaar. 

Het betreft de familie Visser, 

Feddie en Janke. Van de vele 

bijdragen die zij aan Ezinge 

leveren en hebben geleverd, 

noemen we hier een paar 

voorbeelden. Samen nemen 

zij het kosterswerk voor hun 

rekening en zorgen zij telkens 

weer voor een warme, en tot 

in de puntjes verzorgde, ont-

vangst in de kerk en het 

Toornhuus. Bovendien houden 

ze een oogje in het zeil voor 

wat betreft het Dorpshuis, en 

verrichten daar hand- en 

spandiensten, waaronder  

was- en strijkwerk. Verder is 

Feddie ouderling en diaken 

geweest en heeft hij in de 

jeugdraad gezeten. Eerder 

hebben ze allebei al een ko-

ninklijke onderscheiding ge-

kregen (en terecht).  

Heeft u suggesties voor de 

Ezinger van het jaar in 2017? 

We horen ze graag. 

 

Dorpsvisie 

Op maandag 23 januari is de 

Dorpsvisie Ezinge overhan-

digd aan burgemeester Mi-

chels van de gemeente Win-

sum. In een later stadium 

zullen we de Dorpsvisie ook in 

onze toekomstige gemeente 

aanbieden. Met deze laatste 

stap is het opstellen van de 

Dorpsvisie afgerond en kun-

nen we overgaan tot de uit-

voering. Het plan is om te 

starten met het thema Ver-

keer. Zaken waar we over na 

moeten denken zijn onder 

andere de belijning op de 

Nieuwestreek, een veiliger 

oversteek bij de brug en de 

verkeerssituatie rond de 

school. Heeft u ideeën of wilt 

u meedenken, laat het ons 

dan vooral weten.  

Naast het thema Verkeer, 

gaan we verder met het the-

ma Openbare Ruimte. De ac-

tiviteiten van de projectgroep 

Haven 2.0 sluiten goed aan 

bij dit thema. 

Bent u zelf ook benieuwd naar 

onze Dorpsvisie? Deze is 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 (of ons even vra-

gen). Vergeet niet in dit be-

richt uw naam en huisadres te 

vermelden. 

 

Peiling van opinies 

Uw mening telt voor ons, 

maar dan moeten we die  

mening wel horen. Om snel te 

kunnen peilen wat Ezingers 

van een bepaald onderwerp 

vinden, vragen we u om uw 

e-mailadres. Wanneer u naar 

de site van Dorpsbelangen 

gaat, dan kunt u zich opgeven 

voor de digitale nieuwsbrief, 

waarin de peilingen zullen 

worden opgenomen: 

www.dorpsbelangenezinge.nl. 

Wij zullen uw e-mailadres niet 

aan andere partijen beschik-

baar stellen en alleen gebrui-

ken voor nieuws en vragen 

die Ezinge betreffen. Heeft u 

geen internet of e-mail, laat 

het ons dan even weten. Wij 

zorgen dan dat u een papie-

ren versie van de digitale 

nieuwsbrief in de bus krijgt. 

Wij hopen en rekenen op uw 

medewerking! 

 

Snel internet 

Het goede nieuws is dat er 

snel internet in onze omge-

ving komt. Dit dankzij een 

subsidie/lening die beschik-

baar is gekomen voor de pro-

vincie Groningen en een extra 

subsidie voor het aardbe-

vingsgebied. Het is nog even 

afwachten wie deze subsi-

die/lening in de wacht gaat 

slepen en dus het snelle in-

ternet gaat aanleggen. 

Dorpsbelangen heeft al enige 

tijd contact met de coöperatie 

Humsternet, die in Oldehove 

en omgeving een glasvezel-

netwerk wil uitrollen. Hum-

sternet heeft met een aantal 

vergelijkbare coöperaties uit 

de provincie de handen ineen 

geslagen en gezamenlijk heb-

ben zij een aanvraag inge-

diend bij de Provincie. In mei 

wordt bekend aan wie de sub-

sidie/lening wordt gegund. 
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