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

Inloop-koffieochtenden
De koffieochtend van 24 maart a.s. gaat NIET door.
Na 6 april wordt bekeken of we weer door kunnen
gaan, maar dat hangt af van het landelijk beleid, het beleid van de gemeente
Aa en Hunze en Impuls.
Zijn er deelnemers van onze koffieochtend die eenzaam zijn en/of graag
een telefoontje ontvangen, dan kan Impuls (Jeannet) daarvoor zorgen.
Bel in dat geval even naar Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in
met naam en adres) of Ed (260 888) en wij geven dit aan Jeannet door.

Commissie Dorpsbelangen Eext
Bijeenkomst omtrent N34 en verkeersplein Gieten
In verband met de corona-crisis zal de geplande informatiebijeenkomst van
25 maart a.s. omtrent de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de
aanpassing van het verkeersplein Gieten niet doorgaan.
Wij zijn momenteel aan het onderzoeken hoe wij u alsnog zo goed mogelijk
kunnen informeren, aangezien de termijn om zienswijzen in te dienen op 15
april a.s. sluit. Mogelijk dat we u via een livestream hierover gaan bijpraten.
Op die wijze hopen we dan ook uw vragen te kunnen beantwoorden.
Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid hiervan. Een mogelijke datum
hiervoor is 1 april a.s. om 20.00 uur, maar dat is nog niet zeker.
Houd ‘t Kraantie en www.eexinfo.nl goed in de gaten om hierover op de
hoogte te blijven.
’t Kraantie gaat voorlopig digitaal
Vanwege de virusuitbraak hebben we moeten besluiten het produceren van
het fysieke Kraantie voor onbepaalde tijd uit te stellen.
In de komende weken zal 't Kraantie regelmatig digitaal geplaatst worden op
onze website eextinfo.nl.
Hierbij het verzoek aan alle lezers van de digitale versie om deze zoveel
mogelijk te verspreiden, zodat ook mensen die wat minder digitale kennis
hebben de mogelijkheid hebben 't Kraantie te lezen.
Alvast bedankt!
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Toneelvereniging Concordia
I.v.m. het Coronavirus en de daarom landelijk genomen maatregelen gaat de
uitvoering van 21 maart niet door.
Zodra we een nieuwe datum hebben laten wij jullie het zo snel mogelijk
weten.
Het bestuur

Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Vrijdag 20 maart, 27 maart en 3 april: gesloten
Naar aanleiding van de nieuwste regels van het kabinet zijn wij de
aankomende 3 weken gesloten. We zullen jullie via Facebook en ‘t Kraantie
op de hoogte houden wanneer wij weer geopend zullen zijn.
MPF bus update
Allebei de bussen zullen gegarandeerd vertrekken. Er zijn nog een aantal
plekken over dus opgave is nog mogelijk bij Ilse Hendriks: 06-185 39 030.
Of MPF dit jaar doorgaat weten wij niet, ook hierover zullen we jullie op de
hoogte houden.

Coronavirus: Hulp aangeboden!
Graag zouden wij, Melissa Turk en Peter Kieftenbeld, ons vrijwillig
beschikbaar willen stellen voor de ouderen, kwetsbare mensen en mensen in
quarantaine in Eext of omgeving die thuis moeten blijven i.v.m. het virus.
Mochten mensen hulp nodig zijn in de vorm van een boodschap, medicatie
ophalen o.i.d. Dan kunt u contact opnemen met ons.
Wij werken beide voor de dienst justitiële inrichtingen als verpleegkundige
en beveiliger en werken fulltime.
Onze telefoons zijn op ons werk niet toegestaan (i.v.m. bereikbaarheid)
Zolang wij in de gelegenheid zijn willen we graag helpen daar waar kan!
Zelf wonen we in Eext. Schroom niet!
Melissa 06- 400 03 105
Melissa_turk@hotmail.com of
Peter
06- 382 40 610
Kieft01@hotmail.com
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Beste Klant,

Onze winkel

Bij Onze winkel is de gezondheid
Stationsstraat 14, tel. 0592- 261346
en veiligheid van onze klanten en
www.onzewinkeleext.nl
medewerkers een belangrijke
prioriteit. Op 15 maart j.l. maakte
de Nederlandse regering extra maatregelen bekend om de verspreiding van
het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Dit leidt uiteraard
tot vragen en bezorgdheid.
Onze winkel blijft op de gebruikelijke openingstijden geopend. Tot nu toe
zijn onze schappen goed gevuld. Er is geen reden om te verwachten dat
binnen korte tijd de aanvoer van producten zal stagneren. U kunt ons helpen
door boodschappen te doen zoals u dat normaal ook doet.
Uiteraard nemen wij wel de nodige hygiënische maatregelen in acht.
Boodschappen bestellen
 Online bestellen via onze website www.onzewinkeleext.nl
 Boodschappenlijstje afgeven in de winkel (desnoods door een ander).
 Boodschappen telefonisch doorgeven: 0592-26 13 46.
Doe de bestelling voor de woensdag en vrijdag ruim vóór 11.00 uur. Normaal
gesproken bezorgen we rond 13.00 uur.
Natuurlijk kan je je boodschappen op één van de bovenstaande
manieren bestellen en deze later op de dag komen ophalen. Ze staan dan
op je te wachten!
Bezorging van boodschappen
Vrijwilligers van Onze winkel bezorgen op woensdag en vrijdag de
boodschappen die vóór 11.00 uur besteld zijn, gratis bij je thuis.
Normaal gesproken brengen we uw boodschappen tot in de keuken.
Vanaf nu zetten onze bezorgers bestellingen tot nader order bij uw voordeur
neer. Zet eventueel naast de deur een tafeltje o.i.d. (i.v.m. bukken) waar de
boodschappen op geplaatst kunnen worden.
In geval van hulpbehoevende klanten kan hiervan worden afgeweken, dit
zal per geval worden bekeken. Ook deze maatregel is bedoeld om persoonlijk
contact te beperken.
Het bestuur

