
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dikke Tien 

Ondanks de zinderende hitte, 

was de belangstelling groot 

bij de opening van De Dikke 

Tien op 21 juli. Heeft u zelf 

inmiddels al een kijkje geno-

men op het sportveld in Feer-

werd?  Daar is een aantal 

prachtige fitnesstoestellen ge-

plaatst, waar iedereen gebruik 

van mag maken. De toestel-

len zijn geschikt voor jong en 

oud. Een app met instructies 

en filmpjes kan u helpen wan-

neer u zelfstandig met de toe-

stellen bezig wilt. Er zijn ook 

activiteiten in groepsverband. 

Zo worden er elke maandag- 

en donderdagavond trainin-

gen verzorgd. We hopen dat 

veel mensen met de toestel-

len aan de slag gaan. Zie ook: 

dedikketien.nl. 

 

Afscheidscadeau Ge-

meente Winsum 

De SKKW, de Stichting Kultu-

rele Kommissie Winsum, heeft 

voor 9 en 10 november het 

dorpshuis Ezinge besproken 

voor twee voorstellingen van 

Sjans op het Hogeland. Deze 

voorstellingen zijn het af-

scheidscadeau van de Ge-

meente Winsum aan haar in-

woners. Als u nog ideeën 

heeft voor activiteiten in de 

pauzes, dan horen we die 

graag. 

 

Haven 2.0 

Met vereende krachten heb-

ben vrijwillige watergevers de 

bloemen aan de brug en de 

bomen en struiken op de Ha-

ven door de droogte van deze 

zomer heengeholpen. De 

nieuwe beplanting bij de riool-

pomp aan de Schoorsterweg 

is helaas niet allemaal aange-

slagen. We zullen daarom 

straks enkele struiken vervan-

gen. 

 

Aanlegsteigers Aduarder-

diep 

Op de kop van het Aduarder-

diep zijn vijf nieuwe aanleg-

steigers geplaatst. Deze aan-

legsteigers zijn bedoeld voor 

recreatie en dus niet voor 

woonschepen. In verband met 

de nieuwe aanlegsteigers 

wordt de 60 kilometerzone 

opgerekt. 

 

AED training 

Actief bij een sportvereniging, 

vrijwilliger in een dorpshuis, 

of andere redenen geïnteres-

seerd? Binnenkort kunt in 

Ezinge een AED training vol-

gen. In deze training leert u 

hoe u moet handelen wanneer 

iemand een hartstilstand 

heeft. Tevens krijgt u uitleg 

over hoe u een AED moet ge-

bruiken. Na een training van 2 

x 2 uur of 1 x 4 uur bent u in 

staat om te beginnen met een 

reanimatie, totdat de hulp-

diensten het kunnen overne-

men. De training wordt ver-

zorgd door Jan Meijer, in-

structeur van de EHBO-ver-

eniging Oldehove/Ezinge. Hij 

heeft vorig seizoen menig 

AED training verzorgd in Ol-

dehove. Voor het volgen van 

de training kunt u kiezen tus-

sen twee mogelijkheden: 1) 

donderdag 11 en dinsdag 16 

oktober (2x2 uur, ‘s avonds), 

en 2) zaterdag 13 oktober 

(1x4 uur). De kosten bedra-

gen circa €50,- per persoon. 

U kunt zich aanmelden via 

Dorpsbelangen Ezinge. 
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