
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezinger van het jaar 

Naar aanleiding van de op-
roep in onze nieuwsbrief, 
heeft u maar liefst 7 Ezingers 
voorgedragen voor de eer-
volle titel van Ezinger van het 
jaar. Dit jaar gaat die titel 
naar Coby Wolters. Tijdens 
een filmavond in het Dorphuis 
trok één van de aanwezigen 
haar naam uit de lootjes met 
de namen van alle genomi-
neerden. Coby doet ongeloof-
lijk veel voor en in ons dorp. 
Zo bezorgt ze al 23 jaar door 
weer en wind de dagbladen, 
en loopt ze inmiddels 25 jaar 
collecte voor de brandwon-
denstichting (met een mooie 
medaille als blijk van waarde-
ring). Daarnaast is ze coördi-
nator voor de andere collec-
tanten, en alsof dat nog niet 
genoeg is, loopt ze ook nog 
andere collectes. Coby is al 
jaren vrijwilliger in het dorps-
huis, is een belangrijke steun 
voor mensen in haar directe 
omgeving, maar legt ook be-
zoekjes af in het dorp en is al-
tijd bereid om hand- en span-
diensten te verlenen. 
Wij hebben Coby inmiddels in 
het zonnetje gezet. Dik ver-
diend vinden wij! Ze was zeer 
vereerd en bedankt de Ezin-
gers voor dit warme gebaar. 
De 6 andere namen die wer-
den genoemd zijn een mooie 
inspiratie voor volgend jaar. 
 
Zonne-energie 

Zonne-energie: een slim plan. 
U wilt iets voor het milieu 
doen en geld besparen, maar 
u heeft geen plek of mogelijk-
heden voor zonnepanelen op 
uw eigen dak. Dan bent u niet 

de enige. Dorpsbelangen on-
derzoekt of een “PostCode-
Roos” project haalbaar is in 
Ezinge. Dit is een project 
waarbij een collectief van par-
ticulieren zonnepanelen op 
een geschikte plek in de na-
bije omgeving plaatst en hier 
gezamenlijk de vruchten van 
plukt. Naast schone, groene 
stroom, levert het u - mede 
door speciale belastingregels - 
ook nog eens geld op. Binnen 
enkele weken verspreiden we 
huis-aan-huis een flyer waarin 
we één en ander uitleggen en 
vragen of u geïnteresseerd 
bent. Bij voldoende belang-
stelling organiseren we dan 
een informatiebijeenkomst. 
 
Bankjes 

Ook onze oproep voor locaties 
die wel een bankje kunnen 
gebruiken was succesvol! We 
kregen diverse suggesties 
binnen. Populaire plaatsen 
zijn halverwege het Lucaspad, 
rond de kerk en bij de super-
markt. We gaan in gesprek 
met de gemeente en andere 
betrokkenen om te kijken of 
we bankjes op voorgestelde 
plekken kunnen realiseren. 
 
Bloembollenfeest 

U gelooft het misschien niet, 
maar eind november was het 
toch echt even “bloembollen-
feest” in Ezinge.  
De jongste groepen van de 
basisschool hebben met en-
kele vrijwilligers vele honder-
den bollen gepoot bij de to-
renkerk in Ezinge. Helaas wa-
ren de weergoden hen niet 
gunstig gezind en moest er 
een paar keer in de luwte van 
de kerk worden geschuild. 

Volgend voorjaar hopen we 
dat iedereen kan genieten van 
een bloemenrijke wierde-
wand. 
 
Lucaspad 

Op veler verzoek gaan we de 
duisternis op het Lucaspad 
aanpakken met...Glow in the 
Dark. Nee, dit is geen film, en 
het zijn ook geen glimwor-
men, alhoewel, dit laatste 
komt wel aardig in de buurt. 
We gaan het pad markeren 
met speciale fluoriscerende 
belijning, welke overdag licht 
opneemt en dit in het donker 
weer afgeeft. Zo kan er straks 
- ook als het pikkedonker is - 
veilig tussen Ezinge en Feer-
werd gependeld worden. Het 
project wordt gefinancierd uit 
het dorpsbudget dat we van 
de Gemeente Winsum hebben 
gekregen. 
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