
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ALV 
De Algemene Ledenvergade-
ring van de Vereniging Dorps-
belangen Ezinge vond dit jaar 
plaats op dinsdag 24 april. We 
kijken terug op een geslaagde 
avond waarbij 36 leden aan-
wezig waren. De nieuwe opzet 
van de avond werd ook als 
zeer positief ervaren.  
Het punt ‘Medenertilsterpol-
der’ werd nog aan de agenda 
toegevoegd. Aan de zuidoost 
kant van de Zuiderweg heeft 
het Groninger Landschap een 
grote kavel gekocht waar ze 
een stukje polderlandschap 
willen ontwikkelen. 
 
Informatiebijeenkomst 
warm onthaal Wester-
kwarier 
Op 28 juni a.s. wordt er in 
Garnwerd een bijeenkomst 
georganiseerd voor de bewo-
ners van het Middag-gebied. 
Het doel van de avond is pro-
cesinformatie geven over de 
herindeling, maar ook om in-
formatie van de bewoners te 
winnen aan de hand van 3 
punten: Warm Welkom; Infor-
matie geven; Informatie op-
halen. Een flyer met de uitno-
diging wordt huis-aan-huis 
verspreid. 
 
Postcoderoosproject 
De aanmeldingen druppelen 
voor dit project nog steeds 
binnen, waardoor we kunnen 
concluderen dat dit project 
doorgaat. U kunt zich via de 
website van Zon4Ons nog 
aanmelden.   
 

 
 
 
Busperikelen 
Naar aanleiding van uw reac-
ties op de ‘busperikelen’ heb-
ben wij een e-mail ontvangen 
van het OV-bureau Gronin-
gen/Drenthe. In het kort is 
ons toegezegd dat bij extreme 
drukte in de winterperiode 
een extra bus(je) wordt inge-
zet achter de reguliere bus 
aan. En als reactie op de ver-
minderde aansluiting tussen 
lijn 35 en 36 gaan ze voor de 
dienstregeling van 2019 on-
derzoeken of deze aansluiting 
verbeterd kan worden. De 
volledige reactie is te lezen op 
onze website. 
 
Privacy 
Iedereen krijgt de laatste tijd 
veel informatie omtrent de 
nieuwe privacy wetgeving. Als 
Dorpsbelangen doen wij niets 
met persoonsgegevens. De 
informatie die we hebben, 
denk bijvoorbeeld aan de ge-
gevens die we krijgen als u 
uw donatie aan ons over-
maakt, verstrekken wij niet 
aan derden. 
 
De Dikke Tien 
Het project voor De Dikke 
Tien gaat door. Binnenkort 
worden de toestellen op het 
voetbalveld te Feerwerd ge-
plaatst en op 21 juli a.s. is de 
feestelijke onthulling. Daar zal 
ook tekst en uitleg worden 
gegeven over de apparaten. 
Voor onderhoud en begelei-
ding worden vrijwilligers ge-
zocht die als ambassadeurs 
kunnen fungeren om mensen 
te enthousiasmeren.  

 
 
 
 
Donatie Dorpsbelangen 
Binnenkort zult u de acceptgi-
rokaarten voor uw donatie 
aan Dorpsbelangen weer in de 
brievenbus vinden.  
 
Haven 3.0 
De viooltjes die aan de brug 
hangen hebben zich geweldig 
gedragen. Dit hebben we te 
danken aan een groep en-
thousiaste vrijwilligers die 
elke week de plantenbakken 
voorzien van water en liefde, 
dank daarvoor! 
 
Reanimatie Cursus 
We hebben weer het plan op-
gevat om een reanimatie cur-
sus te verzorgen naar aanlei-
ding van enkele verzoeken uit 
ons dorp. U kunt zich op on-
derstaand e-mailadres of tele-
foonnummer aanmelden. 
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