
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitbaggeren Oldehoofska-

naal 

Al enkele jaren vragen we het 

waterschap met enige regel-

maat om het Oldehoofsche 

kanaal (gebied rond de brug 

van Ezinge) uit te baggeren. 

De eerste planning was 2012, 

maar ons is nu toegezegd dat 

de werkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd in 2014. 

De vertraging is ontstaan 

doordat er sprake bleek van 

verontreinigingen. Alles is in 

kaart gebracht en na onder-

handelingen over een slibde-

pot kan in het najaar worden 

gestart. Of de Kliefsloot direct 

wordt meegenomen is bij ons 

nog niet bekend. 

 

AED-instructie 

Heeft u altijd al iets meer wil-

len weten over het AED-

apparaat dat bij de huisarts 

aan de buitenmuur hangt? In 

welke gevallen kan het appa-

raat worden gebruikt en hoe 

gaat dat dan in zijn werk? Op 

donderdag 15 mei wordt er 

weer een instructie georgani-

seerd. Eerst wordt iets verteld 

over reanimeren in het alge-

meen en het gebruik van de 

AED in het bijzonder. Daarna 

mag u zelf oefenen op een 

reanimatiepop. De instructie 

vindt plaats in het Schleur-

holtshuus en begint om 20.00 

uur. Opgeven kan via Gerda 

Rutgers-Kits, tel. 0594–

621880. 

 

Trijntje Soldaats 

Zoals u al op diverse plaatsen 

heeft kunnen lezen, wordt dit 

jaar feestelijk stilgestaan bij 

het leven van een beroemde 

vroegere dorpsbewoonster: 

Trijntje Soldaats. Zij was 

naaister, maar wordt nu voor-

al herdacht om de verhaaltjes 

die zij – meer dan 200 jaar 

geleden – aan de kinderen in 

ons dorp vertelde. Op zater-

dag 31 mei zijn er ‘s middags 

van 13.00 tot ongeveer 17.00 

uur allerlei activiteiten voor 

jong en oud. ’s Avonds is er 

een lezing in de kerk. Over de 

activiteiten wordt later meer 

bekend gemaakt, maar we 

kunnen nu al verklappen dat 

er een taartenbakwedstijd zal 

zijn. Verder wordt er natuur-

lijk gezorgd voor eten en 

drinken, en is er muziek. We 

hopen op een gezellige mid-

dag! 

 

Gymzaal Ezinge 

De gymzaal in Ezinge is voor-

lopig gered, maar de gemeen-

te heeft wel aangegeven dat 

de kosten omlaag moeten en 

de bezetting omhoog. De bal 

ligt deels ook bij ons, inwo-

ners van Ezinge en omstre-

ken. Tot nu toe heeft de ge-

meente ons nog geen inzicht 

gegeven in de kosten van de 

gymzaal. Dat maakt het lastig 

mee te denken over bezuini-

gingsmogelijkheden. Maar we 

kunnen al wel nadenken over 

hoe we de gymzaal intensie-

ver kunnen gebruiken. Wie 

heeft er een goed idee? Een 

sport die u altijd al in Ezinge 

heeft willen beoefenen of mis-

schien iets heel anders waar-

voor de gymzaal ook geschikt 

is? De gymzaal kan voor een 

gering bedrag worden ge-

huurd. En het mes snijdt aan 

twee kanten, want met een 

nieuwe activiteit voor u en uw 

mede-sportbeoefenaars, ver-

groot u ook de kans op het 

behoud van de gymzaal voor 

het hele dorp. Voor meer in-

formatie kunt u contact op-

nemen met Dorpsbelangen 

Ezinge. 

 

Enkele data 

Tot slot nog een aantal data 

om alvast in uw agenda te 

noteren: 

- 26 april: Oranjerun 

- 29 mei: dauwtrappen (06.00 

uur ’s morgens) 

- 26 juni: bijeenkomst project 

opwaardering wierden Ezin-

ge/Saaksum (terugkoppeling 

plannen werkgroep Ezinge 

aan het dorp) 
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