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Vrijwilligers gevraagd 

 

Het gaat goed met de coöperatie Onze winkel. Steeds meer dorpelingen 

weten de winkel (weer) te vinden. Daar zijn wij als bestuur en medewerkers 

van de winkel natuurlijk erg blij mee.  

 

Buiten het vaste personeel werken ook vrijwilligers mee om de winkel soepel 

draaiende te houden:  

Vijf personen die, beurtelings, de bestelde boodschappen op de woensdag en 

vrijdag bij onze klanten thuis bezorgen en zeven personen die regelmatig 

kassadiensten draaien.  

Door de groeiende klantenkring zien we nu dat de groep vrijwilligers die 

kassadienst draait wat aan de kleine kant is.  

 

Daarom dan ook de oproep: 

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers (m/v) die zin en tijd hebben om af en toe 

een kassadienst te komen doen.  

Er zijn nu vrijwilligers die (via de app) gevraagd worden om op een bepaalde 

dagdeel te komen werken. Anderen claimen een “eigen” dagdeel in de week 

of 2 weken. Een combinatie van deze 2 systemen is natuurlijk ook mogelijk. 

Geen ervaring? Geen probleem, je wordt rustig “opgeleid”.  

Het is leuk en gezellig werk, bovendien blijf je op de hoogte van de dorps-

nieuwtjes en je leert je dorpelingen (nóg beter) kennen! 

 

Heb je interesse ?  

Voor inlichtingen en/of vragen kan je in de winkel terecht bij Monique of 

mail voor een info-afspraak met haar via onzewinkeleext@gmail.com 
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Boodschappen laten bezorgen  

Wanneer u in deze tijd liever het huis niet uit wilt, kunt u bij Onze winkel de 

boodschappen thuis laten bezorgen. 

Het bezorgen gebeurt op de woensdag en de vrijdag vanaf ± 13.00 uur 

(bestellen kan tot uiterlijk 11.00 uur). 

Bestellingen opgegeven 

• per telefoon:   (0592) 26 13 46 

• per e-mail:   onzewinkeleext@gmail.com   

• via onze website:  www.onzewinkeleext.nl  

• in de winkel   d.m.v. een boodschappenlijst (gebracht door    

 bijv. de buurman!) 

Corona-maatregelen bij het bezorgen 

De boodschappen worden bezorgd tot aan de buitendeur. Dit doen we ter 

bescherming van onze klanten én onze medewerkers. Zet eventueel een tafel 

o.i.d. naast de deur (i.v.m. het bukken) waar de boodschappen op geplaatst 

kunnen worden.  

Bij de bezorgde boodschappen is behalve de kassabon ook een factuur met 

ons bankrekeningnummer bijgevoegd. Door het verschuldigde bedrag over 

te maken heeft u veilig en conform de RIVM richtlijnen betaald.  

Gewoon contactloos dus! 

Zie onze website www.onzewinkeleext.nl 

 

Samen houden we Eext leefbaar! 
 

 

 

Gymnastiek vereniging ADO 
Secr. M. Bruins-Kuik, Stationsstraat,  50 A tel 263592 

 

De Grote Clubactie: op de door ons verkochte loten zijn de volgende prijzen 

gevallen. 

Op lot nummer 0153216  2 toegangstickets  This is Holland 

op alle loten met eindcijfer         1589 cadeaubon  twv € 100 

op alle loten met eindcijfer           611 fotoboek Smartphoto 

op alle loten met eindcijfer             74 cadeaubon  twv  € 5 

op alle loten met eindcijfer               8 Bookchoice abonnement 2 maand 

Kijk voor een volledige uitslag op www.clubactie.nl. 
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Op zijn eigen “plekkie” hebben we afscheid moeten nemen van mijn 
lieve man, mijn pa, onze vaderlijke vriend en opa 

  
Hendrik Post 

Henk 
 
 * Zwartemeer, 20 april 1934                † Eext, 12 januari 2021   
 
Diny 
Ida (in liefdevolle herinnering) 
  
Yolanda en Jan 
               Daan 
               Sander 
  
Eef en Greet 
               Sanne en Erik 
               Hilde en Marck 
               Sanne en Steven 
               Ilse en Noes, Luka, Liya 
  
Herma en Bijko 
               Max en Annelie 
  
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
 
 Correspondentieadres: 
 Vesselkampen 19 
 9463 MC  Eext 
 


