
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droge voeten 

Op veler verzoek hebben we 

onlangs verharding onder het 

bankje op de Haven aange-

bracht. Door het (gelukkig) 

vele gebruik was een kuil on-

der de bank ontstaan waar re-

genwater (echt waar!) in bleef 

staan, en bankzitters soms 

natte voeten kregen. De ge-

meente Winsum heeft ons de 

benodigde materialen ter be-

schikking gesteld, en met 

twee vrijwilligers uit eigen ge-

leding  was het aanbrengen 

van de bestrating daarna snel 

gepiept. Zij die nog van het 

laatste zonnetje willen genie-

ten, en dat lukt nog steeds 

prima, krijgen in ieder geval 

geen natte voeten meer. 

 

(Fiets-)veiligheid Lucaspad 

Een paar maanden geleden 

hebben we een firma op-

dracht gegeven om speciale 

reflecterende belijning op het 

Lucaspad aan te brengen. 

Door omstandigheden is dit 

tot op heden nog niet ge-

beurd, maar we zitten er bo-

venop om de werkzaamheden 

nu snel in gang te krijgen. De 

donkere dagen komen snel 

dichterbij en dan is het fijn 

om ook op het Lucaspad bin-

nen de lijntjes te kunnen fiet-

sen. 

 

Sjans op het Hogeland 

We raden u deze voorstelling 

van harte aan. In dit toneel-

stuk worden de bijzonderhe-

den en eigenaardigheden van 

de dorpen van de gemeente 

Winsum op een luchtige en 

grappige manier nog eens 

voor het voetlicht gebracht. 

De acteurs en actrices spelen 

elk een van de betrokken dor-

pen, inclusief het (uitver-

grote) eigen karakter van dat 

dorp. Dit staat garant voor 

een levendig en onderhou-

dend toneelspel. De gemeente 

Winsum biedt u deze voorstel-

ling gratis aan als vrolijk af-

scheidscadeau. Het gezel-

schap staat ook 2 dagen op 

de planken in het Dorpshuis in 

Ezinge, en wel op vrijdag 9 en 

zaterdag 10 november. De 

voorstellingen beginnen om 

20.00 uur. Het is wel nodig 

om kaarten te reserveren, 

want vol is vol, wees er dus 

snel bij. U kunt dit doen via 

de website www.skkw.nl, of 

door een email te sturen naar 

info@skkw.nl.  

 

Grijs en groen 

Heeft u nog wensen op het 

gebied van grijs en groen on-

derhoud van de openbare 

ruimte in Ezinge, dan willen 

wij u vragen dit (liefst zelf) 

door te geven aan de ge-

meente Winsum. Dit kan bij-

voorbeeld via een digitaal for-

mulier op de website van de 

gemeente: https://formulie-

ren.winsum.nl/formulie-

ren/meldingsformulier/, maar 

u kunt natuurlijk ook gewoon 

bellen op 0595-447777 

(maandag t/m donderdag 

8.30-16.00 uur, en vrijdag 

8.30-12.30 uur). 

Het is goed om te weten dat 

afspraken die dit jaar nog met 

de gemeente Winsum worden 

gemaakt, volgend jaar door 

de nieuwe gemeente Wester-

kartier worden overgenomen.  

 

Bollen poten 

We hebben weer het voorne-

men om in het najaar bollen 

te poten, om zo straks in het 

voorjaar weer met een fleu-

rige bloemenexplosie (extra) 

zin in de nieuwe lente en zo-

mer te krijgen. Een van de 

plekken waar we dit willen 

doen is bij de borden Ezinge 

bij de entree van het dorp. 

We kunnen hierbij nog wel 

wat hulp gebruiken. Dus als u 

ook een paar uurtjes wilt 

meehelpen om Ezinge kleur te 

geven, dan horen we graag 

van u. 

 
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 

NijsNijsNijsNijs    

Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 94e editie 
 

Droge voeten, (Fiets-)veiligheid Lucaspad, Sjans op het Hogeland, Grijs en 

groen, Bollen poten 


