
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haven 
Ook dit jaar heeft de project-
groep Haven 2.0 weer ge-
zorgd voor bloemetjes aan de 
brug. Iets later dan ze eigen-
lijk hadden gewild, maar dit 
vanwege het verfwerk aan de 
brug dat ze eerst klaar wilden 
hebben. Zoals u misschien 
heeft gemerkt, is de nieuwe 
boom (de Prunus) even van 
zijn plaats geweest vanwege 
de kermis. Hij heeft het mo-
menteel zwaar, maar hopelijk 
heeft hij toch niet teveel te 
lijden gehad en gaat hij ons in 
het voorjaar verblijden met 
zijn bloesem. De boom staat 
nu zo dicht mogelijk tegen het 
informatiebord, zodat 
niemand er meer last van kan 
hebben. In het najaar zal de 
projectgroep de dode struik-
jes in de heg door nieuwe 
vervangen. 
Dorpsbelangen wil iedereen 
die meehelpt de Haven op te 
fleuren hartelijk bedanken. 
Voor eventuele klachten over 
het groen op de Haven kunt u 
bij Dorpsbelangen terecht. 
Het is niet de bedoeling dat 
de vrijwilligers en professio-
nals die het werk verrichten 
daarop worden aangesproken. 
Uiteraard mag u hen wel 
complimenteren met het re-
sultaat! 
 
Bankjes in en rond het 
dorp 
We willen ons dorp (en zijn 
directe omgeving) graag aan-
kleden met extra bankjes. De 
vraag is alleen: wat zijn ge-
schikte plaatsen? Daarom 
vragen wij u om na te denken 
over plaatsen waar u graag 
een bankje zou zien. Binnen-

kort willen we huis-aan-huis 
een plattegrond verspreiden. 
Hierop kunt u uw favoriete 
plaats aankruisen. 
 
Schouw 
Vlak voor de zomer heeft 
Dorpsbelangen op verzoek 
van de gemeente een schouw 
uitgevoerd. Op de Haven, in 
de Schoolstraat, op de be-
graafplaats en in de Terp-
straat en de Torenstraat heb-
ben we gekeken naar de staat 
van de groenvoorziening en 
de eventuele aanwezigheid 
van onkruid en zwerfvuil. On-
ze algemene conclusie was 
dat Ezinge er redelijk netjes 
bijligt, maar dat er op sommi-
ge plaatsen wel sprake is van 
overmatig onkruid tussen 
grind en tegels. Deze uitkom-
sten zijn gedeeld met de ge-
meente. 
 
Jeu-de-Boules-baan 
Een onderdeel van ons dorp 
dat er minder netjes bijligt is 
de Jeu-de-Boules-baan (nabij 
de gymzaal). Deze is over-
woekerd met onkruid en de 
baan zelf is nog maar nauwe-
lijks zichtbaar. Met een aantal 
vrijwilligers zouden we dit 
kunnen verhelpen, maar dan 
moet er natuurlijk wel behoef-
te zijn aan de baan. Zou u het 
leuk vinden als de baan weer 
bruikbaar wordt, laat het ons 
dan even weten. Mocht u an-
dere ideeën hebben voor dit 
terreintje, dan horen wij het 
ook graag. 
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