
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête supermarkt 
Zo’n 180 mensen hebben de 
enquête over de dienstverle-
ning van supermarkt Attent 
Ubels ingevuld. Dat is een 
respons waar we alleen maar 
van hadden kunnen dromen. 
De hartverwarmende opmer-
kingen die vele invullers ma-
ken, laten nog eens zien dat 
de supermarkt voor veel dor-
pelingen niet alleen een plaats 
is waar ze boodschappen 
kunnen doen, maar ook als 
belangrijke ontmoetingspunt 
fungeert. We hopen natuurlijk 
dat iedereen de warme woor-
den ook omzet in daden door 
(meer) inkopen in eigen dorp 
te (blijven) doen. Niet alleen 
de supermarkt, maar alle 
middenstand is afhankelijk 
van uw klandizie. 
Op dit moment zijn de stu-
denten van de Hanzehoge-
school druk bezig met het 
analyseren van de resultaten. 
Hun uitkomsten zullen worden 
gebruikt om de dienstverle-
ning van de supermarkt nog 
beter te laten aansluiten op 
uw wensen. Uiteraard denken 
we ook na over manieren om 
de uitkomsten van de enquête 
met inwoners van Ezinge, 
Feerwerd, Aduarderzijl, 
Garnwerd en Saaksum te de-
len. Voor nu willen we, ook 
namens Anne Jan en Nanda 
Ubels, iedereen alvast heel 
hartelijk bedanken voor het 
invullen van de enquête. 
 
Postcoderoosproject 
Let goed op uw brievenbus. 
Midden februari kunt u een 
flyer verwachten met informa-
tie over een mogelijk nieuw 
postcoderoosproject in Mid-

dag-Humsterland. Het motto 
is: “Samen investeren en pro-
fiteren van zonne-energie”. 
Wekt het lezen van de flyer 
uw belangstelling, kom dan 
naar één van de drie informa-
tieavonden in maart. De 
avonden worden op verschil-
lende locaties georganiseerd. 
 
Fietscrossbaan 
We hebben opdracht gegeven 
om een kieper vol klei in klei-
ne bultjes te storten op het 
Kliefterrein. Kinderen en ou-
ders kunnen hierna zelf de 
baan prepareren (langs de 
zijkant van het terrein om de 
spelmogelijkheden op het veld 
te behouden). Het storten van 
de grond kan echter alleen 
worden gedaan over een be-
vroren onderlaag. Dus ... net 
als bij vele schaatsers ... is 
het nu wachten op een paar 
nachtjes vorst. We hopen dat 
de Ezinger kinderen daarna 
flink los kunnen gaan op de 
crossbaan. Let op: gebruik 
van de baan is op eigen ver-
antwoordelijkheid. 
 
Busperikelen 
Klagen uw kinderen dat ze ’s 
morgens als sardientjes in de 
bus naar Winsum zitten? 
Heeft u zelf wel eens de aan-
sluiting op de trein gemist? Of 
kwam de bus misschien he-
lemaal niet? We horen gelui-
den dat het busvervoer tus-
sen Winsum en Oldehove niet 
altijd optimaal is en willen uw 
klachten verzamelen. Heeft u 
dus slechte ervaringen met de 
bus, stuur dan een bericht 
naar Dorpsbelangen Ezinge. 
Liefst zo concreet mogelijk 
(datum, tijdstip, aantal pero-

nen in de bus, etc.). Bij vol-
doende reacties bundelen we 
de klachten en zorgen we dat 
ze op de juiste plaats terecht-
komen. Ook inwoners van 
andere dorpen langs de route 
van lijn 36 zijn van harte uit-
genodigd om hun ervaringen 
met ons te delen. 
 
Kerstboom 
Dit jaar hadden we weer een 
schitterende, grote kerstboom 
(al zeggen we het zelf). Maar 
dit was niet gelukt zonder de 
genereuse hulp van Siebrand 
Potze, Teun Bijlsma en Michel 
Pettinga. Bedankt mannen. 
 
Bestuursleden 
En oh ja, we hebben nog al-
tijd ruimte voor nieuw bloed 
in ons bestuur. Lijkt het je 
wat om een tijdje een extra 
zetje te kunnen geven aan 
het reilen en zeilen van ons 
mooie Ezinge, neem dan 
(vrijblijvend) contact op met 
een van de onderstaande be-
stuursleden. Graag tot horens 
of ziens. 
 
Bestuursleden 

Ietse Pestoor (voorzitter): 06-
53537533 
Vacature (secretaris) 
Sweis Ubels (penningmeester): 
06-22703905 
Gerco van Dijk, 
Greta Potze,  
Gerda Rutgers-Kits,  
Sandra Tillema 
dorpsbelangenezinge@gmail.com 
www.dorpsbelangenezinge.nl 
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