Nijs
Vereniging Dorpsbelangen Ezinge – 47e editie
Van het bestuur - Oud & Nieuw - Bergbezinkbassin- Hoogholtje Jeugdsoos - Kunstwerk Ezinge Van het bestuur
De datum voor de algemene ledenvergadering is
bekend. Deze zal gehouden
worden op dinsdag 18 mei
om 20.00u. Er zal tijdens
deze vergadering aandacht
besteed worden aan het
20-jarig bestaan van
Dorpsbelangen Ezinge. Uw
ideeën over ons dorp zijn
voor ons belangrijke
informatie. Komt dus allen.
Oud en Nieuw
De viering van Oud en
Nieuw is ook dit jaar weer
zeer positief verlopen. Het
meest jeugdige deel van
ons organisatiecomité
zorgde er op oudjaarsmiddag voor dat de haard
op zijn plek kwam en dat
de kraampjes werden
opgebouwd. Vanaf ongeveer 00:30u stroomde de
haven vol met Ezingers om
elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Er was
gratis warme chocomel,
kwast en erwtensoep. Na
afloop van het feest heeft
de gemeente de haard weer
opgehaald. Hoewel het
gezellig was op de haven,
mag het van het bestuur
van Dorpsbelangen Ezinge
volgend jaar nog wel veel
drukker worden. Er wordt
nu reeds gedacht over de
invulling van het programma voor volgend jaar
(maar eerst maar eens
lekker zomer...).

Bergbezinkbassin
Nog net voor het vorstverlet heeft Douwe Drijfhout twee muurtjes kunnen
metselen bij het bergbezinkbassin. Het bassin
krijgt direct een andere
aanblik. Van het verven van
het bassin is het, door het
gure weer, nog niet gekomen. Wel zijn, op voordracht van de gemeente,
de plantjes die bij het
bergbezinkbassin zullen
worden geplant uitgezocht:
een hulst. Wintergroen en
ijzersterk.
Hoogholtje
Nadat duidelijk was geworden dat de bewoners van
de Peperweg geen prijs
zouden stellen op een
hoogholtje over het
Oldehoofsche kanaal aansluitend op hun straat,
heeft de gemeente aan
Dorpsbelangen gevraagd te
onderzoeken of er draagvlak zou zijn voor een
hoogholtje ter hoogte van
de Wierdeweg. Op dit moment is ons echter vanuit
de gemeente gevraagd de
'onderzoeksactiviteiten'
voorlopig te staken. Als er
nieuws is, hoort u dat van
ons.
Jeugdsoos
Inmiddels heeft de eerste
vergadering van Gemeente,
jeugd en jongerenwerkers,
dorpshuisbestuur en Dorpsbelangen over de op te
richten jeugdsoos plaats-

gevonden. De gemeenteraad zal E50.000,- ter
beschikking stellen, die
door fondsenwerving verder
aangevuld kan worden.
Verder zal gemeente in dit
stadium vooral een adviserende rol hebben. Er is een
werkgroep opgericht met
vertegenwoordigers van de
jeugd, het dorpshuis en het
jongerenwerk. Frans
Scholtens van Dorpsbelangen heeft zich opgeworpen
om deze werkgroep voor te
zitten. Wordt vervolgd.
Kunstwerk Ezinge
De Gemeente Winsum biedt
Ezinge een kunstwerk van
Jon Gardella aan voor de
buitenruimte. Dorpsbelangen was in eerste instantie
bij het overleg over dit
kunstwerk betrokken. Nu
echter duidelijk is geworden
dat er eigenlijk geen ruimte
meer was voor inspraak
door Dorpsbelangen, heeft
het bestuur ervoor gekozen
zich van verder inhoudelijk
overleg afzijdig te houden.
Dat wil echter niet zeggen
dat Dorpsbelangen tegen
de komst van het kunstwerk in Ezinge zou zijn.
Integendeel.
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