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Oostermoerfeest 2022 
 

Oostermoer 2022 gaat door mét een optocht! 

 

Rekening houdend met de regels die op dat moment gelden, is er 

Oostermoerfeest van 3 t/m 10 juli 2022. Doorschuiven naar 2023 is geen 

optie. Lukt het dit jaar niet in Eext, dan is het volgend jaar in Zuidlaren. Dat 

zou betekenen dat Eext, Anderen en Eexterzandvoort pas weer in 2032 kan 

organiseren. Dit is 22 jaar na de laatste keer dus. Daarmee slaan we een hele 

generatie over en dat moeten we niet willen.  

 

Doorschuiven naar 2023 is geen optie, omdat we volgens de huidige 

verwachting de mogelijkheid hebben om alle geplande activiteiten 

organiseren. Zoals het nu lijkt zijn er dan zelfs geen beperkingen meer wat 

betreft deelnemers en bezoekers aantallen. Maar, dat kunnen we pas tegen die 

tijd met zekerheid zeggen. Het enige punt waar wij als organisatie mee zaten, 

is de optocht en de straatversiering, omdat hier het dorp het voor het zeggen 

heeft. De inwoners moeten dit namelijk dragen en doen.  

 

We bespraken dit met de contactpersonen van de verschillende buurten en 

vriendengroepen. Meerdere buurten gaven aan de voorkeur te hebben voor 

uitstel of zich alleen in te willen zetten voor straatversiering, omdat zij het 

niet zien zitten om vóór juli een wagen én straatversiering te maken. Anderen 

gaven aan het wel een uitdaging te vinden, maar er zeker voor te willen gaan 

om met een wagen te verschijnen. Een Oostermoerfeest zonder optocht is 

geen Oostermoerfeest, was de conclusie. Bovendien zijn we hiermee solidair 

aan Anderen en Eexterzandvoort, die anders weinig gevoel bij het 

Oostermoerfeest zouden krijgen, omdat straatversiering daar niet aan de orde 

is. 

 

Wij kunnen ons zeker voorstellen dat er bij meerdere inwoners nog een 

bepaalde terughoudendheid is in het ontmoeten van meerdere mensen. Dit 

kan een belemmering zijn bij de bouw van een wagen en of straatversiering. 

Meerdere buurten hebben creatieve oplossingen bedacht die rekening houden 

met die gevoelens.  
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Het was een levendig gesprek, waarin we meerdere afspraken met elkaar 

hebben gemaakt: 

- We laten het wedstrijdelement achterwege. Dit geldt voor de wagens 

én voor de straatversiering (en bogen). Door het wedstrijdelement 

achterwege te laten hoeven buurten niet voor een 10 te gaan. Een 7 

of 8 is namelijk ook al heel mooi. Ondanks dat er geen prijs te halen 

is, gaan we er vanuit dat die buurten en vriendengroepen die 

meedoen, hun best doen om er iets moois van te maken.  

- Buurten die het lastig vinden, of er alleen niet uit komen, kunnen 

contact zoeken met een andere buurt om te kijken naar de 

mogelijkheden om te gaan samenwerken.  

- Buurten die problemen hebben met een locatie, of tegen andere zaken 

aanlopen kunnen zich altijd melden bij de organisatie via Marjan 

Kroeze (mjkroeze@outlook.com of 06 10254629) 

- Buurten die geen wagen kunnen organiseren, ook niet in 

samenwerking met een andere buurt of vriendengroep, kunnen kijken 

naar een alternatief voor deelname aan de optocht.  

- En tot slot proberen wij als organisatie subsidies aan te vragen bij 

verschillende instanties voor alle deelnemende buurten. Hoe we dit 

gaan doen, moeten we nog bepalen, maar de intentie is alle buurten 

te waarderen voor hun inzet. Dit laatste is natuurlijk ook afhankelijk 

van onze eigen begroting, omdat we na deze crisisjaren behoorlijk 

hogere kosten verwachten én beperkt zijn in de sponsorgelden.  

Wij zijn ontzettend blij dat dit de conclusie was van de avond en de 

afspraken die we hebben kunnen maken. Als organisatie zijn wij inmiddels 

weer heel enthousiast om een prachtige feestweek neer te zetten en we zullen 

alles doen wat in onze macht ligt om jullie te ondersteunen.  

We houden contact! 

 

Bestuur Stichting Oostermoertentoonstelling Eext, Anderen en 

Eexterzandvoort,  

de organisatie van Oostermoerfeest ’22 

mailto:mjkroeze@outlook.com
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VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secretariaat Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext 

jarnalanjouw@hotmail.com 

 

25e editie Slipjacht 

 

Zoals in het vorige Kraantie al aangekondigd zal zaterdag 26 februari voor de 

25e keer de Slipjacht worden verreden rondom Eext. Een oude Engelse jacht 

traditie. Er wordt van tevoren een reuk spoor uitgezet die de jachthonden met 

veel enthousiasme zullen volgen. Deze meute honden, voornamelijk Engelse 

foxhounds, wordt vervolgens gevolgd door de ruiters te paard. De meute 

honden staan onder leiding van de master. 

 

Ze zullen landerijen doorkruizen en over sloten springen onderweg. 

Voor het publiek erg mooi om te zien. En ook de start om 13 uur aan de 

Brink is volgens traditie. Er wordt op de jachthoorn geblazen om vervolgens 

de jacht te openen onder het genot van de" stirrup-cup" (welkomst drankje). 

Een slipjacht wordt verdeeld in een aantal runs. Tussen de runs door, is er 

dan een pauze voor dieren en ruiters. 

 

De route is als volgt, start vanaf 12.30 aan de Brink Naweg. Vervolgens gaan 

ze onder het tunneltje door richting Zwanemeer. Voor het publiek is de 

oversteek bij de Nieuwe Dijk, richting Hooidijk een mooi punt, hier zie je de 

honden en ruiters over het veld aankomen. Hier in de buurt bij de Hooidijk is 

de eerste stop, uiteraard ook mooi voor het publiek. Daarna gaan ze door de 

landerijen en bossen richting Anloo. De tweede stop is aan de Kerkbrink in 

Anloo, een geliefd punt voor het publiek. Vervolgens gaan ze over de 

landerijen langs de Torenweg weer richting Eext. De finish zal op de Brink 

bij het oude sportveld zijn. De honden zullen hier ook hun beloning krijgen. 

De route kan altijd iets aangepast worden als de omstandigheden daarom 

vragen. 

 

 



 - 5 - 

 

Hemmeldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alvast te noteren in uw agenda. Op zaterdag 19 maart organiseren we 

voor de eerste maal een echte Hemmeldag. (11-15 uur). 

Het voorjaar breekt aan, dus we kunnen weer lekker schoonmaken en 

opruimen. Hemmeltied dus. Een mooie activiteit in de buitenlucht, lekker 

rondstruinen, wat geld verdienen en vooral gezellig. 

 

Dus heb je spullen die je niet meer gebruikt, dan kan je op deze dag deze bij 

je thuis op de oprit of garage te koop aanbieden. De opbrengsten zijn 

uiteraard voor jezelf. Meedoen is gratis. 

 

We zullen een mooie route maken met alle deelnemende adressen zodat je al 

wandelend, fietsend of auto langs alle adresjes in Eext kan.  

Onderweg op de route zal er koffie thee zijn. 

 

Dus mocht je mee willen doen, geef je dan op via bovenstaand email adres. 
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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 

Secr: Kerkstraat 11, Gasselte. Tel: 0599-565652 

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Potgrondactie 

Het voorjaar nadert weer, ook dit jaar houdt de muziekvereniging Togido 

haar jaarlijkse potgrond actie ten bate van de verenigingskas. Deze zal 

worden gehouden op zaterdag 12 maart. De bestelformulier vindt u 

binnenkort in uw brievenbus. 

In verband met de corona regels komen we ook dit jaar niet bij u langs voor 

het ophalen van uw bestellijst. 

De kosten per 40 liter zak zijn 5.- 

3 zakken voor 13.50 euro 

5 zakken voor 20 euro 

 

Bestellen kan tot 5 maart via: 

Mail naar potgrond@togido.nl 

App naar 06-57371441 

Of bel naar 06-57371441 

 

Zaterdag 12 maart brengen we de zakken weer bij u langs. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Music4kids 

Vrijdag 4 maart start de muziekvereniging de workshop music4kids. Deze 

lessen zijn speciaal geschikt voor leerlingen van groep 3 en 4 van de 

basisschool. In een cursus van 12 lessen leren de kinderen op speelse wijze 

noten lezen, ritme spelen en verschillende muziekinstrumenten kennen en 

worden gegeven door onze gediplomeerde docent Pieter de Jong. 

 

De lessen starten 4 maart van 15.15 tot 16.15 uur in basisschool Obs in 

Gieten. 

De onkosten zijn voor deze 12 lessen E45 euro, inclusief lesmateriaal en 

blokfluit. 

 

Aanmelden kan telefonisch of via de app. 06-57371441 

Of mail naar: info@togido.nl 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
mailto:potgrond@togido.nl
mailto:info@togido.nl
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Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 16 maart 

 

Scholenprojecten 

Binnenkort start de muziek vereniging weer met de scholenprojecten 

Windkracht 6 op de basisscholen PWA in Eext, Bonnerschool en OBS 

Gieten beide in Gieten. Info over deze projecten kunt u krijgen via de 

vereniging, facebook of binnenkort in het Kraantie. 

 

Zomerconcert 

Ivm de corona pandemie komt het voorjaarsconcert van dit jaar ook weer te 

vervallen. Op zondag middag 12 juni houden we een zomerconcert voor 

alle geïnteresseerden. Gespeeld wordt er door het A en B orkest. De 

scholenprojecten worden dan samen met de vereniging afgerond. 

U bent van harte welkom. 

 

Volg ons ook via facebook of twitter. 

 

Repetitie A orkest wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van Eext van 

19.30-21.30 uur. 

Het B orkest repeteert om de twee weken in de gymzaal van 18.15 uur tot 

19.15 uur.  
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De strijd tegen voedselverspilling  

25% korting op bepaalde producten 

Producten die hun houdbaarheidsdatum bereikt 

hebben, krijgen op die betreffende dag een sticker 

en zijn dan te koop met 25% korting.  

Dat is in Onze winkel een normale gang van zaken, maar we willen dat toch 

nog een keer onder de aandacht brengen 

 

Het doel hiervan is om voedselverspilling tegen te gaan. Dat 

is hard nodig, want in de Nederlandse supermarktbranche 

wordt zo’n 180.000 ton voedsel per jaar weggegooid – en 

daarmee gaan ook de energie en vele grondstoffen verloren 

die zijn gebruikt voor de productie. 

 

Een rijpere banaan, een brood van de vorige dag of vlees dat tegen z’n 

houdbaarheidsdatum aan zit, zouden we normaal gesproken niet meer 

verkopen. Maar lang niet iedereen weet bijvoorbeeld dat je vlees op de “ten 

minste houdbaar datum” nog kan invriezen.  

 

Dus bieden we producten met een “ten minste houdbaar datum”, op die 

betrokken datum, met een korting van 25% aan.  

Dat kan ver gaan, want die prijs geldt voor zowel een pak afbakbroodjes als 

een pak zalmfilet. Het mes snijdt aan twee kanten: klanten kunnen voor een 

mooie prijs kwalitatief goede producten kopen en wij hoeven minder weg te 

gooien. 

U kunt, ook gezien de prijsstijging van onze levensonderhoud (gas, elektra, 

inflatie, kleding, enz.), hiermee uw voordeel doen. 
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V.V. Eext 

 

Programma zondag 27 februari. 

Eext 3   –   Asser Boys 4           aanvang  10.00 uur 

Eext 1    –  Wedde 1             aanvang  14.00 uur 

  

Programma zaterdag 5 maart. 

Eext Vr 1  –   Rolder Boys Vr 1           aanvang  14.30 uur 

  

Programma zondag 6 maart. 

Eext 2    –   Zuidlaarderveen 2         aanvang 10.00 uur 

Eext 3    –   Leo 4              aanvang 10.00 uur 

FVV1    –   Eext 1              aanvang  14.00 uur 

                     vertrek  12.30 uur 
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