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Van de redactie 

 
In overleg met de commissie Dorpsbelangen is besloten om ’t Kraantie 

voorlopig eenmaal in de 2 weken te drukken.  

De reden hiervoor, en dat zal voor niemand een verrassing zijn, is de minimale 

kopij die wekelijks ingeleverd wordt.  

Geen activiteiten, geen nieuws dus geen kopij. 

 

Op 10 of 11 februari ligt het volgende Kraantie weer in de brievenbus. Heeft u 

eventueel toch kopij, houd dan rekening met de (voorlopige) 2-wekelijkse 

uitgave. 

 

 

 

Jachtcommissie Marke Eext 

 
Jaarvergadering 

Helaas kan de jaarvergadering voor de grondeigenaren en -gebruikers van het  

jachtveld rondom Eext op woensdag 3 februari a.s. niet plaatsvinden vanwege 

de coronavirus maatregelen.  

De jachtgelden zullen per bank worden uitbetaald. 

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Aa en Hunze  (persbericht) 
 

Vacature: oproep voor een betrokken inwoner! 

Bent u woonachtig in de gemeente Aa en Hunze, een 

teamspeler en betrokken bij de samenleving van de 

gemeente Aa en Hunze? 

Heeft u hart voor de inwoners die een steuntje in de rug 

nodig hebben in de keuzes die de gemeente Aa en 

Hunze maakt met betrekking tot het sociaal domein? Dan zoeken wij u!   

 

Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein en voor de 

volledige vacaturetekst http://www.aaenhunze.nl/adviesraad  

 

 

 

http://www.aaenhunze.nl/adviesraad


 - 3 - 

 

 

Een dag om te vieren, maar dit jaar geen feestje. 
 

Onze mam, oma en over-oma, 

Zwaantje Martens-Heiminge 
hoopt zaterdag 6 februari a.s. 

haar 90ste verjaardag te vieren. 
 

Wij, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
feliciteren haar alvast met deze bijzondere dag. 

Mam woont alweer vijf jaar in ’t Holthuys 
in Annen, maar ze heeft nog altijd veel  

belangstelling voor Eext. 
Zwaantje Martens- Heiminge 

Wepel 2 – 14 
9468 HG  Annen 
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Het lekkers van Homan haal je  

voortaan gewoon in huis! 
 

Omdat aanschuiven voor een hapje of een drankje 

in ons eetcafé nog altijd niet kan, haal je het 

lekkers van Homan gewoon in huis!  

Vanaf vrijdag 29 januari elk weekend genieten van vier gerechten van de 

kaart, of de steeds variërende combideal (gerecht voor 2 personen met 

bijpassende drankjes): 

 

Kies uit: 

 satéspies van kippendij met satésaus, kroepoek en atjar   € 12,80 p.p. 

 

 mega runderburger met luxe garnering          € 12,80 p.p. 

 

 schnitzel met champignons-spek-ui of een saus naar keuze € 13,80 p.p. 

 

 spareribs met een saus naar keuze                           € 16,80 p.p. 

Alle gerechten worden gereserveerd met frisse salade,  

Frietjes of gebakken aardappelen (+ €2,00) 

 

Of ga voor de combideal van aankomend weekend:  

2x plate saté met friet en 2 flesjes Ginette speciaalbier (keuze uit tripel, 

fruit- of witbier)  

 

Bestellen?  

Uitsluitend vooraf en telefonisch via ons vaste nummer: 0592- 261555. 

Bestellen in het eetcafé zelf is niet mogelijk. 

Afhalen?  

Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00- 20.00 uur 

Ingang aan de voorzijde (terraszijde), uitgang via de zijkant. 

 

Lekker eten haal je in Eext, tot snel! 

 

Eetcafé Homan 

Hoofdstraat 12, 9463 PC Eext, 

tel. 0592- 26 15 55. 

www.eetcafehoman.nl 

http://www.eetcafehoman.nl/

