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Van de redactie 
 

De redactie van ’t Kraantie wenst u en uw dierbaren een heel gelukkig en 

gezond 2021! Een jaar waarin we duimen dat het verenigingsleven en andere 

sociale contacten weer tot bloei mogen komen. 

 

 

Coöperatie Onze winkel 
 

Vanuit het bestuur 
Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Onze 

Winkel Eext wensen een ieder een heel gelukkig en 

vooral gezond 2021.  

Het lijkt in alle opzichten een bijzonder jaar te 

worden. Voor een aantal van ons zullen de gevolgen 

van de coronacrisis duidelijk worden en gevolgen hebben. Anderen zullen 

weer meer perspectief zien. Er mag vermoedelijk gedurende dit jaar weer 

steeds meer en daarmee kunnen we mogelijk Covid-19 achter ons laten 

gedurende dit jaar. Maar het blijft moeilijk voorspellen.  

 

Hoe anders keken we eind 2019 naar de toekomst en wat voor een vreemd 

jaar is 2020 geworden, dat had toch niemand voorspeld.  

Met Onze winkel gaat het goed. Voor ons was het een uitstekend jaar. Meer 

dorpsgenoten wisten onze winkel (weer) te vinden. En de grote stroom 

"Drenthe toeristen", afgelopen zomer, wisten ons ook te vinden. Dit zorgt 

natuurlijk voor extra inkomsten. Samen met de actie rond de koelwand en de 

Raboclubsupport hebben we een paar belangrijke (duurzame) investeringen 

kunnen doen. Hiermee zien wij de toekomst voor de winkel met vertrouwen 

tegemoet.  

 

Deze maand hebben we natuurlijk ook weer een thema. Het thema van deze 

maand is gezond en verantwoord eten. Velen zullen weer goede voornemens 

hebben. Afvallen en verantwoord eten zal op de meeste lijstjes wel boven aan 

staan.  

Wij durven geen voorspellingen te doen hoe dit jaar zal verlopen. We gaan er 

gewoon met ons allen maar het beste van maken. Samen zijn we sterk.  

Blijf vooral gezond. Samen houden we Eext leefbaar! 
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Bon in de Ton 
Op donderdag 24 en 31 december j.l. hebben de laatste 2  trekkingen van de 

“Bon in de Ton” plaatsgevonden: de gelukkigen waren dit keer Max Kors en 

Ineke Olsman.  

Van harte gefeliciteerd!  

 

Gewijzigde openingstijd 
Op de maandag zal de winkel in het vervolg geopend zijn van 13.00- 18.00 

uur (i.p.v. 13.15 uur). 

 

 

 

 

V.V. Eext 
 

Beste leden, vrijwilligers, sponsors, donateurs, mede bestuurders en overige 

betrokkenen van de V.V. Eext, 

 

Terwijl de competitie halverwege is loopt het kalender jaar ten einde. Een 

jaar dat vanwege de pandemie memorabel de geschiedenis in zal gaan, dit 

geldt ook zeker voor V.V. Eext.  

 

Vol enthousiasme ging het seizoen van start. Als bestuur poetsten we de 

kantine, er werd links en rechts wat materiaal besteld. De gemeente en 

uiteraard onze groenploeg hadden ook hun best gedaan, de velden lagen er 

prachtig bij. Zowel bij de jeugd als bij de senioren werden de eerste sportieve 

prestaties alweer behaald. Hoewel we ons aan wat regelgeving dienden te 

houden wist iedereen de weg naar sportpark ’t Veld goed te vinden.  

 

En zo ineens waren er wederom maatregelen, maatregelen ter voorkoming 

van de verspreiding van het virus dat ons dit jaar allen plaagt. De competities 

vielen zowel bij de senioren als de jeugd stil. Voor de senioren bleek trainen 

in groepjes van 4 geen haalbare kaart, met de jeugd trainden we nog even 

door en speelden onderling wat wedstrijdjes. Vooralsnog is er geen 

duidelijkheid wanneer we weer los mogen. 

 

Ik kom nog regelmatig op het voetbalveld, even controleren, even kijken hoe 

het er bij staat. Het is een trieste aanblik, een pracht complex dat niet 

gebruikt kan en mag worden en toch rij ik heen. Stiekem sluit ik dan soms 

m’n ogen en zie dan de zon schijnen, zie veel mensen van voetbal genieten,  
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hoor kinderen spelen, hoor de harde kern commentaar geven op van alles en 

nog wat, zie een plateau vol bier rondgebracht worden, ruik de geur van vers 

gemaaid gras, de stank van een gebruikte kleedkamer en zie de gehaktballen 

pan op het vuur staan. Zo gaan er in enkele ogenblikken veel gedachten door 

m’n hoofd. En telkens trek ik de conclusie dat we een prachtige voetbalclub 

hebben en vind ik het een eer om voorzitter van deze club te mogen zijn. 

Uiteraard namens de mede bestuurders wil ik jullie alvast prettige feestdagen 

en bovenal een gelukkig en gezond nieuwjaar toe wensen. We hopen zo snel 

mogelijk weer ons wedstrijdprogramma te mogen publiceren in ’t Kraantie 

en tot die tijd rij ik zo af en toe naar het voetbalveld om even m’n ogen te 

sluiten. Ik besluit dit verhaal met het oud Hollands gezegde passend bij onze 

club:     

“de aanhouder wint”  

Joop van Gogh 

Voorzitter V.V. Eext 

 

 

 

 

 


