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Van de redactie
De zomervakantie komt er weer aan. Zoals vorige week al aangekondigd
verschijnt ’t Kraantie tot begin september eenmaal in de 2 weken.
De verschijningsdata zijn 28 juli, 11 en 25 augustus en vervolgens weer
wekelijks vanaf 1 september.

Bericht van de Oostermoerorganisatie 2022
Je knippert even met je ogen en de
Oostermoerweek is voorbij.
Afgelopen week zat nokkievol activiteiten.
Activiteiten voor jong en oud. Een seminar
waarin we spraken over de relatie tussen boer
en burger, een eenakter met spelers uit Eext, Anderen en Eexterzandvoort,
meerdere kansen om naar de boerderij te gaan, een pubquiz, een bakwedstijd,
de midnightwalk, we hebben met kinderen aardappelen gerooid, een
plattelandsfair én een grandioze optocht. En dan hebben we nog niet eens
alles genoemd.
We willen iedereen nogmaals hartelijk danken voor deze geweldige
Oostermoerweek. Met elkaar hebben we een mooie herinnering gemaakt,
waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. Het succes lag in handen van de
inwoners. Ook al hadden we het wedstrijdelement geschrapt, jullie gingen
voor die tien en haalden dat met verve. Degene die het dorp inreed, werd
meegezogen, nieuwsgierig naar meer. Dus dank aan alle inwoners die
daaraan een actieve bijdrage hebben geleverd. Maar ook aan alle vrijwilligers
zoals de EHBO en de toneelspelers van de eenakter, de sponsors die ons
ondersteunen, de club van vijftig voor hun bijdrage en de mensen van
catering Teuben.
Nog een keer knipperen en de week is weg. Het dorp was binnen een dag
weer zo goed als opgeruimd. Ook daarvoor verdienen jullie een vette pluim.
Normaalgesproken wordt het Oostermoerfeest eens in de tien jaar in Eext
georganiseerd. Hoe de wereld er over tien jaar uit ziet, weten we niet. Maar
een dergelijk dorpsfeest zoals deze komt er wat ons betreft sowieso.
Dank, Organisatie Oostermoerfeest 2022

-3-

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

Vooraankondiging
Op dinsdag 9 augustus a.s. sluit Woningcorporatie Woonborg aan bij de
Koffieochtend in het dorpshuis in Eext. Heeft u een vraag over uw woning,
woonomgeving of wilt u meer weten over uw inschrijving? Kom dan deze
ochtend langs, deze ochtend kan voor jong en oud van belang zijn!
Leonard Pikkert (wijkbeheerder) en Marijke Neef (consulent leefbaarheid)
zitten voor u klaar. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
We beginnen om 10.00 uur.
Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl
Volgende Inloop-koffieochtend: 26 juli
Op 9 augustus presentatie/ vraagronde met
Woonborg, gevolgd door quiz.
De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de
maand van 10.00- 12.00 uur. We zijn geen vereniging, gewoon een
gezelligheidsgroep: de deur staat open voor (oud)inwoners (m/v) van Eext
om naar deze ochtenden te komen. Iedereen die dit leuk lijkt, is van harte
welkom. Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet nodig je vooraf aan te
melden.
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.
Jeu de boules
Op de Eshof liggen 2 jeu de boules banen. Door een
enthousiaste groep wordt op iedere donderdagmiddag
(bij goed weer) gespeeld. Gewoon voor de gezelligheid.
We beginnen om 13.30 uur.
Kom eens kijken, een ieder is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Heb je zelf jeu de boulesballen, neem ze dan mee. Zo niet dan zijn er wel
reserveballen op de Eshof aanwezig.
Neem wel een flesje met water o.i.d. mee.
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Persbericht: Op woensdag 20 juli houdt Nationaal Park Drentsche Aa
om 19.00 uur een excursie naar de Tweelingen. Start is de Parkeerplaats
Loomeer bij Schoonloo. De excursie duur 2,5 uur en is ca. 6 km.
Middenin de bossen op het voormalige Schoonloërveld liggen een paar
veenplassen die sinds jaar en dag de naam De Tweelingen dragen. In de
bossen van Schoonloo liggen veel veentjes, oude pingoruïnes die grotendeels
zijn dichtgegroeid. Toen het Schoonloërveld in de 20e eeuw ontgonnen werd,
werden de beste stukken omgetoverd in lucratief akkerland. De armste delen
waren meestal nog wel geschikt voor de aanleg van bos. Ook hier op het
Schoonloërveld werden honderden hectares Staatsbossen aangelegd. De
slechtste stukken van het veld moesten de ontginners noodgedwongen
overslaan. Vaak omdat het terrein te geaccidenteerd was of veel te nat. En zo
kan het gebeuren dat dat slechtste stukken van het veld van toen nu onze
mooiste stukjes natuur zijn, zoals De Tweelingen.
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden
worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

