
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV 
De Algemene Ledenvergade-
ring van de Vereniging Dorps-
belangen Ezinge vindt dit jaar 
plaats op dinsdag 24 april, 
vanaf 20 uur in het Dorps-
huis. Enkele van de onder-
werpen waar we iets meer 
over willen vertellen (en uw 
mening over willen horen) 
zijn: de sloop en nieuwbouw 
van woningen in Ezinge, het 
plan om de verlichting van het 
Lucaspad te verbeteren en de 
uitkomsten van de enquête 
over de supermarkt (zie ook 
elders in deze Middagster). U 
krijgt nog een officiële uitno-
diging in de bus. 
 
Postcoderoosproject 
In onze vorige Nijs hebben wij 
verwezen naar een nieuw 
postcoderoosrproject in onze 
regio. De flyer van Zon4Ons is 
bij velen in de bus gevallen en 
er zijn 3 goedbezochte infor-
matieavonden geweest. 
Zon4Ons (in oprichting) is de 
energiecoöperatie Niehove, 
Oldehove, Saaksum, Ezinge, 
Noordhorn, Lauwerzijl, Zuur-
dijk, Den Ham, Warfhuizen en 
Houwerzijl. De coöperatie 
heeft als doel om op rendabe-
le wijze duurzame energie op 
te wekken, zodat zowel de 
deelnemers als het milieu er 
voordeel van hebben. Voor 
het genereren van dat voor-
deel maakt Zon4Ons gebruik 
van de postcoderoosregeling, 
waarmee mensen die wonen 
in een gebied met aaneenslui-
tende postcodes een belas-
tingvoordeel krijgen als ze 
gezamenlijk zonne-energie 
produceren. De zonnepanelen 
komen op boerendaken in ons 

gebied. Kijk voor meer infor-
matie op de website van 
Zon4Ons.   
 
Busperikelen 
Onze oproep om uw ervarin-
gen met lijn 36 met ons te 
delen heeft enkele zeer goed 
gemotiveerde reacties opge-
leverd. We hebben deze reac-
ties gebundeld en gestuurd 
aan het OV-bureau Groningen 
Drenthe, met het dringende 
verzoek de kwaliteit, be-
trouwbaarheid en veiligheid 
van het vervoer op lijn 36 te 
verbeteren. 
 
De Dikke Tien 
De plannen voor het project 
De Dikke Tien gaan gestaag 
door. De Dikke Tien is een 
beweegplan ontstaan vanuit 
de drie dorpsverenigingen in 
samenwerking met de Leef-
stijlacademie. De naam staat 
voor de wandeling van 10 km 
langs de dorpen Ezinge, 
Feerwerd en Garnwerd en 
voor de toestellen die daar 
tussenin worden geplaatst en 
waarop getraind kan worden. 
Het driehoekje bij Garnwerd 
was eerst in beeld als locatie 
voor de toestellen, maar deze 
locatie is afgevallen vanwege 
de verkeersbestemming die er 
op rust. Nu is de werkgroep in 
onderhandeling  met de sport-
locatie Feerwerd en deze is 
positief. De toestellen worden 
toegankelijk voor jong en 
oud, voor individuen en 
groepjes, enz. Ze zijn voor-
zien van een duidelijke ge-
bruiksaanwijzing en er is ook 
voorzien in structurele bege-
leiding. Voor meer informatie 

kunt u terecht op de website 
www.dedikketien.nl 
 
NL Doet 
Ter gelegenheid van NL Doet 
is een flink aantal vrijwilligers 
op de Haven bezig geweest 
met het aanvullen van de 
beukenhaag, het poten van 
een nieuwe boom en het te-
rugplaatsen van de bloem-
bakken aan de brug. Helaas 
hebben de violen het zwaar 
gehad tijdens de recente kou, 
maar misschien komen ze net 
als de bloembollen op de Ha-
ven toch nog mooi in bloei. 
Later dit voorjaar worden de 
violen vervangen door zomer-
bloemen. 
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