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Vrouwen van Nu, afd. Eext. 
 

De agrarische excursiedagen zijn dit jaar rondom Rolde,  waar we o.a. met de 

bus een melkgeitenhouderij en Vreugdenhil bezoeken. De kosten zijn incl. 

lunch € 38,--. 

De datum is donderdag 29 september, uitwijkdatum dinsdag 4 oktober. 

Opgave voor 24 juni bij Jannie Dekker, telefoon 261586. 

  

“Jeugdsoos Honk'72"   
www.facebook.com/Honk72 

Houd jij van achtbanen, botsauto’s en zweefmolens? Ga je dan op zaterdag 

25 juni met de Jeugdsoos mee naar Drouwenerzand? Het vervoer regelen wij, 

de kosten van de kaartjes zijn voor eigen rekening. Een kaartje kost €15.50, 

wanneer we met meer dan 20 personen zijn kost een kaartje €13.00.  

Opgeven kan bij Alwin (06-43183536), graag voor donderdag 23 juni.  

 

http://www.facebook.com/Honk72


 - 3 - 

 

 

 

 

Vrijwilligers gevraagd 

Bij de coöperatie Onze winkel zijn, behalve vaste medewerkers, veel 

vrijwilligers werkzaam. Heel fijn (en gezellig) maar ook heel noodzakelijk 

om onze dorpswinkel voor nu en de toekomst te kunnen behouden: volgend 

jaar alweer 10 jaar !!  Wij zijn al deze personen dan ook heel dankbaar voor 

de vele uren die zij voor de winkel over hebben. 

 

Gedurende de lente- en zomermaanden komt het vakantieverkeer op gang en 

het gevolg daarvan is dat we regelmatig probleempjes hebben om het rooster 

gevuld te krijgen. 

Daarom zijn we op zoek naar enkele nieuwe 

vrijwilligers (m/v) die onze groep komen versterken 

als kassamedewerker.  

Ervaring is niet noodzakelijk: uitleg en ondersteuning 

wordt door de ervaren kassa-medewerkers gegeven. 

Via de app-groep (of mail) wordt wekelijks een oproep 

gedaan om een bepaald dagdeel te komen werken, waarop dan wel of niet 

gereageerd kan worden.   

Lijkt dit wat voor je, neem dan contact op met Monique die dinsdagochtend, 

gehele woensdag en vrijdagmiddag in de winkel aanwezig is (soms vaker). 

Doen! 
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Nieuws over het Oostermoerfeest 

De laatste onderdelen zijn aan het programma toegevoegd. We hebben 

dus weer een aantal nieuwtjes voor u: 

Eenakter ‘Op Oostermoer’ 

Spelers van de toneelverenigingen uit Eext, Anderen en 

Eexterzandvoort spelen samen in de eenakter ‘Op Oostermoer’. Een 

toneelstuk geschreven door Geertje Enting uit Anderen. In het stuk 

wordt de verbinding gezocht tussen de dorpen Eext, Anderen en 

Eexterzandvoort door iets wat hun alle drie raakt en ook raakt aan het 

voortbestaan van Oostermoer: een gezamenlijk probleem en een 

gezamenlijke oplossing na twee jaar uitstel van Oostermoer vanwege 

corona. De Oostermoercommissie in het stuk is een knipoog naar de 

bestaande commissie die het hele Oostermoerfeest in werkelijkheid 

moet organiseren en daar heel veel tijd in steekt. In dit stuk speelt die 

Oostermoercommissie een heel bijzondere rol vanwege een origineel 

idee om zoveel mogelijk mensen uit de dorpen naar Oostermoer 2022 

te krijgen. Maar of iedereen dit geweldige idee kan waarderen…? 

Deze voorstelling is op donderdagavond 7 juli, 19.30 uur. De toegang 

is vrij, maar zorg dat u op tijd bent, om geluiden tijdens de uitvoering 

te voorkomen. 

Seminar ‘Oostermoer, voor burger en boer’ 

Het Oostermoerfeest heeft vanaf het bestaan al als doel om 

verbindingen te leggen. Het was van oudsher een 

landbouwtentoonstelling voor het grote publiek, waarbij vee en 

machines werden tentoongesteld. Het belang van een goede verbinding 

tussen boer en burger is in deze tijd groter dan ooit. De kloof tussen 

boer en burger lijkt in het land echter steeds groter te worden. Maar, is 

dat in onze omgeving ook zo? Hoe ziet de relatie tussen boer en burger 

er eigenlijk uit hier? Er zijn al vele initiatieven ontstaan om verbinding 

te leggen. Maar, niet elk boerenbedrijf is daarvoor geschikt.  
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Wat kunnen we doen? Met sprekers als Tom ten Kate (Drents 

Agrarisch Jongeren Kontakt), Geert Lindenhols (akkerbouwer en 

voorzitter Drenthe Boert Bewust en eigenaar Geerts Best), Peter 

Oosterhof (melkveehouder) en Geesje Rotgers (onderzoeksjournalist 

Agrifacts) gaan we op zoek naar het antwoord tijdens het seminar 

‘Oostermoer, voor burger en boer’. Op dinsdagavond 5 juli leveren we 

samen met de gemeente Aa en Hunze, Rabobank en LTO een actieve 

bijdrage aan de verbinding Boer en Burger met dit seminar 

‘Oostermoer, voor burger en boer’. Aanmelden hoeft niet, maar het is 

voor ons wel prettig om te weten hoeveel mensen er komen. Dus meld 

u aan via Oostermoerfeest.nl. Hier staat ook meer informatie over de 

sprekers.  

Oldtimer trekkers en landbouwmachines  

Naast de prachtige merries en veulens trekken mooie en bijzondere 

oldtimers de show tijdens de plattelandsfair op zaterdag 9 juli. Oude 

machines, trekkers en landbouwmaterieel, wie is er niet gek op. 

Verzamelaars uit de omgeving stallen hun oldtimers op de brink voor 

het evenemententerrein. Heeft u een historische trekker, 

landbouwmachine of stationaire motor? Mogelijk is er nog ruimte. 

Neem contact op met Evert Mennega voor meer informatie via (0592) 

261830. 

Toch tuinkeuring en tuinverlichting 

Vanuit de commissie Straatversiering is via de contactpersonen 

gepeild of er belangstelling was voor de individuele tuinkeuring en 

tuinverlichting. Daar is door meerdere personen positief op 

gereageerd. We hebben daarom besloten wél een tuinkeuring voor 

aanleg én verlichting te organiseren. Deze keuring vindt plaats op 

dinsdag 5 juli. Wilt u meedoen, meldt u dan aan bij Annie Smit via 

0612748295 of libertus.smit@caiway.nl 

mailto:libertus.smit@caiway.nl
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Vleesveebedrijf Kamping opent deuren voor publiek 

Tijdens de midnightwalk komen we langs en door allerlei bedrijven. 

Omdat we de route niet te lang willen maken, kunnen we niet overal 

langs. Daarom attenderen we u op de open middag bij Vleesveebedrijf 

Kamping aan de Annerstraat 13. Arjan en Danielle ontvangen u graag 

op dinsdag 5 juli tussen 14.30 en 16.30 uur en nemen u mee in hun 

wereld op de boerderij. Leuk voor jong én oud. 

In het kort: 

• Heel Oostmoer bakt: Eerder vertelden we dat het thema 

Oostermoer/Landbouw één van de voorwaarden is voor 

deelname aan Heel Oostermoer bakt. Op verzoek van meerdere 

thuisbakkers laten we deze voorwaarde los. Zo ontstaat er iets 

minder stress in de keuken.  

• Kleine huisdierenkeuring:  Er kunnen nog kleine huisdieren 

aangemeld worden voor de keuring. 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. 

• Aanmelden via de website: Voor sommige activiteiten moet je 

je aanmelden via de website. Dit gaat lastig via de mobiele 

telefoon. Probeer het daarom via PC, Laptop of iPad. Dat werkt 

goed. Onze excuses voor het ongemak.  

• Bent u van plan deel te nemen aan activiteiten of lekker te 

feesten tijdens de verschillende avonden, laat ons dit dan weten 

door u aan te melden, of een ticket te kopen. Natuurlijk kan het 

ook op het laatste moment. Als u geluk heeft. Maar als u het 

eerder doet, helpt het ons om betere inschattingen te maken.  
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Vragen?  

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 

oostermoerfeest.nl 

mailto:eext@oostermoerfeest.nl


 - 8 - 

 

Persbericht 

Informatieochtend jaaropleiding eetbare wilde planten 

Begin september start de jaaropleiding eetbare wilde planten van In Het 

Wilde Weg. Verbinding met de natuur is een belangrijk aspect in deze 

opleiding. Elf maanden lang duiken we in de wereld van het wildplukken. 

We gaan op excursie naar verschillende natuurgebieden in Noord Nederland, 

wildplukken en koken op het kampvuur met wilde planten en paddenstoelen. 

Ook de geneeskrachtige werking van planten en paddenstoelen wordt 

behandeld. De jaaropleiding bestaat uit praktijkdagen en theorielessen. De 

theorieles wordt gegeven in Drenthe in de omgeving van Gasselte, daarnaast 

is het mogelijk om deze online te volgen zodat de opleiding voor mensen uit 

het hele land toegankelijk is. 

Steeds meer mensen in Nederland tonen belangstelling voor een gezonde 

leefstijl waar voeding en beweging belangrijke onderdelen van zijn. Leah en 

Tim zien steeds meer interesse ontstaan voor wildplukken en de gezonde 

stoffen die planten bevatten. Tijdens de jaaropleiding opleiding wordt veel 

aandacht besteed aan het plukken met respect voor de natuur. Leah adviseert 

de cursisten om wilde planten in hun eigen tuin te laten groeien en zo te 

zorgen voor meer biodiversiteit. Hier profiteer je niet alleen zelf van maar 

ook de bijen en andere insecten. 

Om een indruk te krijgen van de jaaropleiding en om elkaar te leren kennen, 

organiseren wij een vrijblijvende informatieochtend in de buurt van Gasselte. 

Tim en Leah vertellen wat je allemaal kunt verwachten tijdens de opleiding. 

Verder is er tijd om elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en een 

drankje met eetbare wilde planten. Heb je belangstelling voor eetbare wilde 

planten en wil je deze in de verschillende jaargetijden leren herkennen meld 

je dan aan voor deze informatieochtend. 

Datum: zaterdag 2 juli 11.00 tot circa 13.00 uur 

Locatie: buiten bij een kampvuur in de omgeving van Gasselte, exacte locatie 

volgt na aanmelding. 

Vooraf opgeven bij Leah Groeneweg, info@inhetwildeweg.nl of tel.nr. 06-

14136734 

mailto:info@inhetwildeweg.nl

