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Berichten over het Oostermoerfeest
De laatste puntjes worden op de i gezet. In alle buurten en vele schuren wordt
er nog hard geklust om het dorp straks te laten stralen en om met de
praalwagens tijdens de optocht te pronken. Als bestuur hebben we bijna
overal een kijkje kunnen nemen en het is fantastisch om te zien met hoeveel
plezier en enthousiasme men overal bezig is.
In diverse straten zie je bouwwerken verrijzen en begint alles vorm te
krijgen. Op het evenemententerrein is de feesttent inmiddels geplaatst. En het
programma is rond.
Vergeet niet om u aan te melden of kaarten te bestellen, nu het nog kan
Voor een aantal onderdelen kan men zich nog aanmelden, zoals de Kleine
huisdierenkeuring en Expeditie op de boerderij. Ook Heel Oostermoer Bakt
heeft nog een paar plaatsjes vrij. Aanmelden kan via de app van Dina
0651953768 of via eext@oostermoerfeest.nl Hier kunt u ook terecht voor
informatie.
Ook zijn er via de website www.oostermoerfeest.nl nog diverse kaarten te
bestellen, b.v. voor de Midnightwalk, de Pub-quiz, het Seminar en de beide
feestavonden. En kaarten voor de muzikale reis door de tijd incl lunch op
vrijdagochtend zijn nog bij Onze winkel verkrijgbaar.
En vergeet niet een bezoek te brengen aan Vleesveebedrijf Kamping
Daar waar wij op vrijdagmiddag met de kinderen naar de boerderij van
Dekker gaan aan de Torenweg, kunt u op dinsdagmiddag een bezoek brengen
aan de boerderij van de familie Kamping. Zij houden een open middag bij
hun bedrijf. Arjan en Danielle ontvangen u graag op dinsdag 5 juli tussen
14.30 en 16.30 uur aan Annerweg 13 en nemen u mee in hun wereld op de
boerderij.
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
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vindt plaats op dinsdag 5 juli. Wilt u meedoen, meldt u dan aan bij Annie
Smit via 0612748295 of libertus.smit@caiway.nl
Mededelingen;
• Een dezer dagen zal bij u de flyer in de brievenbus vallen met hierop
het volledige programma van de feestweek.
• Verder hebben wij een verzoek aan alle bewoners van Eext, om tijdens
de optocht op woensdag 6 juni en zondag 10 juni, geen auto’s e.d.
langs de kant van de weg te parkeren. Dit om de praalwagens een
goede doortocht te kunnen verlenen.
• Op woensdag wordt Eext om 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
Er kan dan door bezoekers geparkeerd worden op de ijsbaan (ingang
Hondelweg) en het weiland op de hoek Torenweg/Anderenseweg.
• Op zondag geldt bovenstaande vanaf 13.30 uur en in beide gevallen tot
zo lang als nodig is.
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