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Van de redactie 
 

Volgende week zal de laatste uitgave van ’t Kraantie van dit jaar zijn.  

Op donderdag 7 januari verschijnt de eerste uitgave van volgend jaar weer . 

 

 

Commissie Dorpsbelangen Eext 

Vrijwilliger voor ’t Kraantie gezocht 

Wekelijks ontvangen wij ’t Kraantie, wat door een groep trouwe vrijwilligers 

wordt gemaakt.  

Onlangs is een vrijwilliger gestopt en daarom zoeken wij een nieuwe 

vrijwilliger. Het gaat om een kopieerder, die samen met de vouwer en de 

nieter eens in de 4 weken ‘t Kraantie produceert. Enige kennis van de 

werking van kopieerapparaten (of bereid zijn deze kennis op te doen) is 

derhalve wel wenselijk.  

De productie van ’t Kraantie wordt momenteel op dinsdagmiddag vanaf 

16:00 uur gedaan, mogelijk in de toekomst weer op woensdagochtend. 

Wanneer u interesse (of behoefte aan nadere informatie) heeft, neem dan 

alstublieft contact op met Roelie Brink via rwbrink@hotmail.nl of  

06-83353850. We hopen dat u ons wilt helpen om de productie van ’t 

Kraantie voort te zetten.  
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Eextinfo: van EEXT voor EEXT! 

In Eext zijn veel verenigingen, er is veel bedrijvigheid. In Eext gebeurt 

“altied wat”.  

Het is belangrijk dat iedereen in Eext hierover goed wordt geïnformeerd. Alle 

activiteiten en acties worden door diegenen die dit organiseren bekend 

gemaakt op hun eigen website of facebookpagina. 

Commissie Dorpsbelangen biedt voor al deze informatie een platform.  

Allereerst is er natuurlijk ’t Kraantie, die wekelijks thuis wordt bezorgd. 

Maar daarnaast heeft de facebookpagina Eextinfo ook een informerende en 

doorverwijzende rol.  

Sinds kort is de website eextinfo.nl geheel vernieuwd.  

Eextinfo.nl is het platform voor alle verenigingen, instellingen en bedrijven 

in Eext. Het biedt de inwoners van Eext, maar ook toeristen, informatie  over 

datgene wat allemaal gaande is in ons dorp. 

De website wordt voortdurend vernieuwd en aangevuld.  

Staat jouw vereniging of bedrijf er nog niet op neem dan contact op via 

info@eextinfo.nl. 

Ook tips/adviezen zijn van harte welkom. Het is van EEXT, voor EEXT! 

 

 

 

 

 

 

Stichting Begraafplaats Eext  
 

Afgelopen periode hebben bestuur en enkele vrijwilligers 18 graven 

gerenoveerd/een netter aanzien gegeven op de begraafplaats. 

Dit is mogelijk geworden door de financiële ondersteuning van de familie 

en door het mooie bedrag wat we hebben ontvangen  middels de 

RABO Clubsupport actie. 

Bij dezen willen we dan ook allen bedanken die hun stem aan de Stichting 

begraafplaats hebben gegeven 

 

 

 

mailto:info@eextinfo.nl
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Kerstmis 
 

Kleine lochies overaal 

In de hoezen en boeten 

Schient je tegen in 't duuster 

Twinkelt deur de roeten 

 

Kleine lochies overaal 

Flonkert, helder en klaor 

Tilt oous deur de donkere tied 

Over de grens naor 't neie jaor 

 

Kleine lochies overaal 

Dat ze over heuil de wereld schient 

'n Heuil klein lochie veur elk mens 

Zodat neeit alle hoop verdwient 

 

 

 

Wij wenst elkeneen prettige kerstdoagen en een gelukkig en gezond nijjoar. 

 

Lucie en Paul Oosterhof. 
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Coöperatie Onze winkel 
 

Openingstijden rond de feestdagen 

donderdag  24 december:  08.30- 17.00 uur 

vrijdag   25 december:  gesloten 

zaterdag   26 december:  gesloten 

zondag   27 december:  gesloten 

maandag   28 december:  13.15- 18.00 uur 

 

donderdag  31 december:  08.30- 17.00 uur 

vrijdag       1 januari:   gesloten 

zaterdag       2 januari:   08.30- 16.00 uur 

 

M.i.v. het nieuwe jaar wordt de openingstijd op de maandag vervroegd 

van 13.15 uur naar 13.00 uur. 

 

Bon in de Ton 

Vrijdag j.l. heeft de 2e trekking van de “Bon in de Ton” plaatsgevonden. De 

winnares was dit keer Britta Hadderingh. Van harte gefeliciteerd!  

De volgende trekkingen (3) zijn op 18, 24 en 31 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

KIEK EEXT    
Ook Kiek Eext is in ‘corona-rust’, maar 
wij willen graag iedereen via deze weg 
het allerbeste wensen.  
 
Eind januari hadden we een mooie 
expositie “Kunst kiek’n” van Eexter 

kunstenaars in Galerie het Blauwe Schaop. Daarna 
werd het in maart stil door de coronamaatregelen. 
Begrijpelijk, gezondheid is het belangrijkste! Maar wij 
hopen dat wij in de loop van het jaar 2021 weer een 
activiteit kunnen organiseren waarbij we elkaar kunnen 
ontmoeten. 
  

Wij wensen alle Eexters fijne Kerstdagen en 
alle goeds in 2021!  
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Impuls 
 
www.impulsaaenhunze.nl 

Brink 10, 9461AS  Gieten 

 

 

Beste mensen, 

 

We kennen u als betrokken en actieve inwoner van uw dorp binnen een 

organisatie. Missen u en uw dorpsgenoten ook zo de ontmoeting, de 

verbinding en de activiteiten die er normaal gesproken zijn?  

We zijn ons er allemaal van bewust dat dit een bijzondere tijd is, waarin veel 

op dit moment aan regels gebonden is of niet meer kan. Toch zien we vanuit 

Impuls ook mooie initiatieven in dorpen. Die kunnen heel klein zijn, maar 

ook erg betekenisvol. 

Vaak gebeurt dit heel lokaal maar zou het niet mooi zijn om deze ideeën en 

initiatieven te delen met elkaar? 

Zo kunnen inwoners  elkaar inspireren en dit zal ongetwijfeld weer leiden tot 

nieuwe initiatieven. Kijken naar wat er allemaal nog wel kan: Zo komen we 

samen de feestdagen wel door! 

Heel binnenkort zal er gemeente-breed een platform komen waarop alle 

initiatieven in de dorpen een plek kunnen krijgen. Misschien dat u ook al 

ideeën hebt in uw dorp? Dat kan variëren van een activiteit voor de jeugd tot 

een pub quiz voor het hele dorp of een beetje meer aandacht voor de ouderen. 

Wilt u dit delen zodat u ook weer een inspiratie voor anderen kunt zijn? We 

houden u op de hoogte van de ontwikkeling van het platform, dat zoals het er 

nu uitziet 21 december actief zal zijn. 

Leg uw oor alvast te luister in het dorp en verzamel wat er gebeurt maar 

natuurlijk ook nieuwe ideeën. Samen maken we het mogelijk! 

Voel u vrij dit bericht zoveel mogelijk te delen onder andere betrokken 

dorpsgenoten. 

  

Hartelijke groet, 

  

Medewerkers Impuls 

0592 – 24 59 24      info@impulsaaenhunze.nl 

www.impulsaaenhunze.nl 

Brink 10, 9461AS  Gieten 

 

 

http://www.impulsaaenhunze.nl/
mailto:info@impulsaaenhunze.nl
http://www.impulsaaenhunze.nl/
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