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Van de redactie 
 

Volgende week is alweer de laatste uitgave van ’t Kraantie, van dit kalander 

jaar. Hierna zal op 10 januari de eerste editie van 2023 weer verschijnen. 

Houd hier al vast rekening mee. 

 

 

Dorpsmuseum De Kluis    
 

Op maandag Tweede Kerstdag, 26 december as., is 

“Dorpsmuseum De Kluis” weer voor het publiek geopend 

van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Deze dag kunt u o.a. ook schilderijen van Marion Masseur; kevers (insecten) 

van André Masseur en klokken en kerkhanen van Willem en Addy Hollander 

komen bewonderen. 

Deze worden speciaal op deze dag tentoongesteld. 

U bent van harte welkom. 

 

Het Bestuur. 

 

 

Jeugdsoos Honk'72 
www.facebook.com/Honk72 

 
Vrijdag 16 december hebben wij weer een kinderdisco! Komen jullie ook 

gezellig langs? Dit is de laatste soos avond van 2022!! Wij zijn daarna een 

paar weken dicht en in het nieuwe jaar weer open! 

Voor de basis- en middelbare school kan je nog steeds een kaartje kopen van 

€5,00 voor fris, ranja en snoep of chips.   

  

19:00 - 20:30 uur: groep 5 & 6 

20:30 - 22:00 uur: groep 7, 8 en middelbare school 

22:00                     16+ 

 

Soosdienst openen: Alwin en Celine 

Soosdienst sluiten: Alwin en Stef 

 

 

http://www.facebook.com/Honk72
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Toneelvereniging Concordia 
 

Zaterdag 17 december hebben wij dan na een aantal jaren weer onze uitvoering. 

 

Wij gaan spelen: 

 

Vrouwluu en Moezen  

 

Dat geschreven is door H de Vries 

 

De muziek voor deze avond wordt verzorgd door Willem Spans 

 

Aanvang 20.00 uur 

Zaal open vanaf 19.30 uur 

 

Denken de leden aan een prijsje voor de verloting?! 

 

Tot zaterdag 

Het bestuur  
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Voetbalvereniging Eext           
                                                                  

 

Programma zaterdag 17 december 

Eext Vr 1 - Damacota Vr 1  aanvang 14.30 uur 

 

 

Programma zondag 18 december 

Eext 2  - Noordster 3  aanvang 10.00 uur 

Eext 3  - Sc Stadspark 3  aanvang 10.00 uur 

 

 

De laatste kaartavond van 2022 is op woensdag 21 december om 20.00 uur in 

de kantine. 
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Persbericht: 20 jaar Nationaal Park Drentsche Aa 
 

Nationaal Park Drentsche Aa bestaat twintig 20 jaar. Een eeuwenoud 

landschap met een eigen sfeer, waarvan de basis is gevormd door de ijstijden. 

Een landschap dat opvalt door een bijzondere variatie aan gave landschappen 

en bijzondere natuur. Een landschap waarin mensen al eeuwen lang actief 

zijn op de rand van hoog en laag Nederland. 

 

Ter ere van het twintig jarig bestaan is het Nationaal Park jubileumboekje 

Blaauwe Dreum uitgebracht. Een mooi boekje dat in woord en beeld de 

waarde, de kracht en de kwaliteit van het landschap op de lezer overdraagt. 

De teksten zijn geschreven door leden van de Drentse Schrieverskring. Ze 

beschrijven de schoonheid van de Drentsche Aa op gevarieerde wijze. In het 

boekje staan bijdragen van: Egbert Meijers, Tonko Ufkes, Marga Kool, Harm 

G. Sijnstra, Jan Harbers, John B. Vorenkamp, Jan Veenstra, Klaas Koops, 

Mischa van Huijstee, Willem Haandrikman, Nicolette Leenstra, Gerard 

Nijenhuis, Peter Veen, Ria Westerhuis, Sacha Landkroon, Suze Sanders en 

Paula Laning. 

 

Zondagmiddag 11 december van 14:00 - 16:00 uur brengt Van der Velde 

Boeken Assen in samenwerking de Drentse Schrieverskring en Uitgeverij 

Koninklijke Van Gorcum een ode aan Nationaal Park Drentsche Aa. Tijdens 

deze Drentse Middag staat het boekje Blaauwe Dreum centraal. Diverse 

schrijvers brengen hun ode aan de Drentsche Aa ten gehore, ondersteund 

door beeldmateriaal dat in deze bundel verwerkt is. 

 

Inloop vanaf 13:30 uur. Aanmelden kan aan de winkelbalie, via 

assen@vanderveldeboeken.nl of via 0592-317519. Entree is gratis. 
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Persbericht: gedichten in de Gasterse duinen 
Zondag 18 december 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een 

wandeling in de Gasterse duinen. Het prachtige landschap van Nationaal 

Park Drentsche Aa heeft veel schrijvers geïnspireerd tot het vastleggen van 

mooie gedichten. Tijdens deze wandeling bekijken we het gebied door de 

ogen van deze dichters. Op markante plekken wordt een gedicht 

voorgedragen en laten we ons meevoeren door mooie woorden. Ga je mee? 

Start is om 14:00 uur op de NP Parkeerplaats Gasterse Duinen bij Gasteren 

aan de Oudemolenseweg. 

 

Duur/afstand 2 uur / ca 3 km 

 

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. 
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