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Nieuws over het Oostermoerfeest
Binnenkort brengt de organisatie een bezoek aan
de buurten. We komen langs bij één van uw
klusavonden. We horen enthousiaste verhalen, en
zijn heel benieuwd. Verder hebben we weer een
aantal nieuwtjes over het programma:
Heel Holland bakt
Bakkers van Echte Bakker Pots, Banketbakkerij Hovius en Brood- en
Banketbakkerij Puur Ambacht helpen met de organisatie van Heel
Oostermoer bakt. Iedereen die in het Oostermoergebied woont kan meedoen.
De taart mag thuis gebakken worden, zonder gestress in de tent. Een
vakkundige jury beoordeelt de taarten vlak voor de opening van het
Oostermoerfeest. Vervolgens worden de taarten opgesteld voor een proeverij
tijdens de openingsbijeenkomst van de Oostermoerfeestweek. Aanmelden
hiervoor kan bij Dina via eext@oostermoerfeest.nl of 06 51 94 37 68.
Van belang voor deelname:
Het gaat om een taart met een doorsnede van 24 cm
Het thema is Oostermoer
De taarten moeten op 4 juli tussen 18.00 en 19.00 uur aangeleverd worden.
Er is ruimte voor maximaal 30 deelnemers (vol = vol)
Deelnemers wonen in het Oostermoergebied (Oude gemeenten Borger,
Gasselte, Gieten, Anloo en Zuidlaren)
Kleine huisdierenkeuring
Het Oostermoerfeest is van oudsher een landbouwtentoonstelling.
Koeien en schapen werden op deze dag geshowd en gekeurd. Helaas is dat in
deze tijd niet of nauwelijks meer te organiseren.
Maar, een keuring van kleine huisdieren kan wel.
Op donderdagmiddag 7 juli organiseren we dit samen met de dierenartsen
van Oostermoer Dierenartsen. Kinderen (t/m 12 jaar) uit Eext, Anderen en
Eexterzandvoort kunnen zich hiervoor samen met hun huisdier aanmelden.
Het gaat om ‘handzame’ huisdieren, vast aan een riem of tuigje, of in een
kooi. Natuurlijk is er voor iedereen een attentie.
Aanmelden hiervoor kan vóór 20 juni bij Dina via eext@oostermoerfeest.nl
of 06 51 94 37 68.
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Midnightwalk
Een wandeling rond middernacht is iets wat je niet zo snel doet, en dan ook
nog op plekken waar je niet zo snel komt. Je beleeft het tijdens de
Midnightwalk op de openingsavond van het Oostermoerfeest op
maandagavond 4 juli. Het is een route van zo’n 5 km door boerenschuren,
landerijen en bedrijven, langs hunebedden en karakteristieke paadjes. Je ziet
op en top Eext tijdens deze Midnightwalk. Met dank aan onder andere
melkveehouderij familie Dekker, Onze winkel, Vleesveebedrijf Kamping,
De tuinen van Rikus, eetcafé Homan, loonbedrijf Mennega en het
knuppelparadijs!
Deelname aan deze wandeling is € 7,50. De Midnightwalk start vanaf
22.00 uur in verschillende tijdvakken: 22.00 – 22.20, 22.20 – 22.40 en
22.40 – 23.00. Aanmelden hiervoor kan binnenkort via Oostermoerfeest.nl.
Vind je het vervelend om je via internet aan te melden, schiet dan iemand
van de organisatie aan. Zij helpen graag.
Al partner van de Club van Vijftig?
Je kan heel eenvoudig partner worden, door € 50,- over te maken op
NL18RABO0316203823 ovv Club van Vijftig. Of neem contact op met onze
penningmeester Bert de Jonge via 062524455 of eext@oostermoerfeest.nl.
Vragen?
We proberen u regelmatig op deze manier bij te praten over de
Oostermoerfestiviteiten. Neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft.
Dit kan via Dina 06 51943768 of eext@oostermoerfeest.nl. Of trek iemand
van de organisatie aan de mouw.
Eext: Dina Mennega, Marten Hilbolling, Annie Smit, Roelof Jan Tienkamp,
Marc Nijhof en Cora Kuiper
Anderen: Egbert Regien, Roelie Smelt, Coba Boer en Luchienes Lesschen
(Rolde)
Eexterzandvoort: Bert de Jonge, John Koop en Marjan Kroeze
Wij zijn te volgen via instagram, twitter, facebook en de website
oostermoerfeest.nl
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Stichting begraafplaats Eext e.o.
Vrijdag aanstaande, 20 mei, willen we weer onderhoud plegen op de
begraafplaats.
We gaan door met het schilderen van het schuurtje en de zeecontainer.
Verder gaan we het onkruid natuurlijk weer te lijf.
We beginnen weer om half negen. We verwachten weer een aantal
enthousiastelingen gewapend met schoffel.
Tot vrijdagmorgen.

Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl

Volgende Inloop-koffieochtend: 24 mei
Na de interessante, leerzame, leuke en gezellige
presentatie over de hulphonden door Jessica en Ilja,
hebben we deze dag weer een spelletjes- en/of kletsochtend.
Programma juni en juli
14 juni
muziekquiz en gezamenlijke maaltijd (vanaf 11.00 uur)
28 juni
spelletjes / kletsochtend
12 juli
wordt aan gewerkt
26 juli
wordt aan gewerkt
De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de
maand van 10.00- 12.00 uur.
De deur staat open voor (oud)inwoners (m/v) van Eext om naar deze
ochtenden te komen. Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet nodig je
vooraf aan te melden. Kom gewoon een keertje kijken en zie of het iets voor
je is: je bent van harte welkom!
Vragen of vervoer nodig?
Bellen naar: Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en
adres) of Ed, tel. 26 08 88.
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Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Wij zijn elke vrijdagavond weer geopend. Vanaf groep 7 tot 16 jaar van
20.00 tot 22.00 uur. Voor 16+ zijn we van 22.00 tot 00.00 open.
Soosdiensten:
20 mei: Berni en Nadine
27 mei: Céline en Manon
3 juni: Cecilia en Niels

Coöperatie Onze winkel
Volgende week donderdag (26 mei)
is het Hemelvaartsdag. De winkel is
dan gesloten. Vrijdagochtend om
08.30 uur staan we weer voor u klaar!
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Persbericht
Brandweer Gieten zoekt nieuwe collega’s!
Op de brandweer kun je rekenen. Altijd. Dat lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het niet! De brandweerpost in Gieten is afhankelijk van
mensen die er wonen of (thuis)werken en zoekt naar vrijwilligers, in
aanvulling op het bestaande team. Brandweervrijwilligers zijn mannen
en vrouwen die iets willen betekenen voor een ander en die bij een
melding naar de brandweerpost gaan om als team te vertrekken naar
een incident om hulp te verlenen.
“Het is eervol werk. Het werk geeft veel voldoening door het kunnen helpen
van mens en dier.” verteld Edwin Veldman, die in het dagelijks leven werkt
bij de VRD (Veiligheidsregio Drenthe) als Oefencoördinator en medewerker
vakbekwaamheid en ook als vrijwilliger actief is als postchef bij Brandweer
Gieten.
Als je vrijwilliger wordt bij brandweer Gieten kom je in een hechte club
vrijwilligers uit alle beroepsgroepen en lagen van de bevolking. Nuchtere
mensen, die zich betrokken voelen bij hun woon- en werkomgeving en zich
daar op een positieve manier voor willen inzetten. Zie jij je passen tussen
deze groep? Dan zijn we op zoek naar jou! Jij beschikt over een goede
conditie, bent stressbestendig en praktisch ingesteld. Een vak voor alleen
mannen? Zeker niet, onze post heeft ook meerdere brandweervrouwen!
Naast het reguliere brandweerwerk doen we veel meer. We verzorgen
demonstraties op feestdagen en geven voorlichting op scholen. Maar ook
oefenen is erg belangrijk. Iedere woensdagavond oefenen we diverse
scenario’s van brand, tot hulpverlening en een inzet met gevaarlijke stoffen.
Zo houden we onze kennis op pijl over alle facetten van ons vak.
Na een inzet of oefening is er in onze prachtige kantine ook altijd ruimte voor
ontspanning en gezelligheid. Ook is er een actieve wedstrijdgroep die ieder
jaar deelneemt aan de vaardigheidstoetsen die door het hele land worden
georganiseerd. Samen met de hele kazerne (en aanhang) moedigen we deze
ploeg aan om ieder jaar het beste resultaat neer te zetten. Er zit natuurlijk een
wedstrijdelement in, maar gezelligheid en het teamgevoel is op deze dagen
het belangrijkste.
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Wil jij precies weten wat het is om vrijwilliger te zijn bij brandweer
Gieten? Kom dan zaterdag 4 juni langs tussen 14.00 - 16.30 op de kazerne
aan de Oelenboom 8b in Gieten! Je krijgt de mogelijkheid kennis te maken
met ons team en een kijkje te nemen in de kazerne. Tijdens dit inloopmoment
heb je de mogelijkheid om te ontdekken of het brandweerwerk bij jou past!
Wij hopen je te mogen verwelkomen. Uiteraard is je partner ook welkom!
Wil je meer weten? Check dan www.brandweergieten.nl

VV Eext
Programma donderdag 19 mei
Eext 2
- GKC 3

aanvang 19.30 uur

Programma zaterdag 21 mei.
Eext Vr 1
- Damacota Vr 1

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 22 mei.
Eext 3
- Annen 5
Eext 1
- FVV 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur

Programma zaterdag 28 mei
Pekelder Boys Vr 1 - Eext Vr 1

aanvang 14.00 uur

Programma zondag 29 mei
Eext 3
- SVDB 1
Annen 4
- Eext 2

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
vertrek
9.00 uur

Programma donderdag 2 juni
Eext 3
- Smilde ’94 2
aanvang 19.30 uur
Eext Vr 1
- St ACV/Achilles 1894 Vr 4 aanvang 19.30 uur

VV Eext jeugd
Programma zaterdag 21 mei
Eext JO10-1
- Leon JO 10-4
St Gieten/ Eext JO12-2
- Nieuw Buinen JO 12-1

aanv. 09.00 uur
aanv. 10.30 uur
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