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Commissie Dorpsbelangen 
 

Geachte lezers, 

 

We hebben vernomen dat bij sommige mensen af en toe de bezorging niet 

helemaal goed gaat. Graag horen wij het wanneer u een editie van een 

Kraantie heeft gemist. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met Gea de 

Wit 0592-263438 of email naar penningmeestereext@gmail.com. 

 

 

 

 

 
 

ENQUETE GLASVEZEL 

In Eext is nu ongeveer 1 jaar glasvezel in gebruik voor internet, tv en 

telefonie. 

 

Commissie Dorpsbelangen wil graag horen hoe men het hele proces , van 

verstrekken van informatie, de aanleg en het huidige gebruik, heeft ervaren. 

Of er nog verbeterpunten en/of klachten zijn, zodat (indien nodig) een 

gezamenlijke vuist kan worden gemaakt richting  de betrokken partijen. 

Tevens zijn wij benieuwd of er nog woningen zijn die achteraf toch ook nog 

glasvezel willen laten aanleggen. Misschien is hiervoor nog iets collectiefs te 

regelen. 

 

Uiteindelijk streven we er naar dat iedereen tevreden is over de 

glasvezelaansluiting. Commissie Dorpsbelangen wil dan ook iedereen 

verzoeken de enquête op de website www.eextinfo.nl in te vullen. Dit kan tot 

17 februari. 

 

Wordt vervolgd. 

mailto:penningmeestereext@gmail.com
http://www.eextinfo.nl/
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IJsvereniging Eext 

 
Binnen kort komen we weer langs met de donateurs /leden kaarten van de 

ijsvereniging Eext . 

In deze corona tijd willen we liever niet bij de deur langs daarom vragen we 

van de leden een bank overschrijving zodat we veilig en gezond het 

lidmaatschap kunnen innen. 

Tevens worden de automatische incasso’s rond 12 Februari afgeschreven . 

Bent u nog geen lid of donateur van onze vereniging en wilt u dit wel 

worden? Bel, stuur een email of vul de automatische incasso in die  in het 

kraantie is bijgesloten. Gooi deze in de brievenbus met uw naam en adres 

gegevens of meld u bij de bestuursleden . 

Ook als u al lid bent en graag over wilt stappen naar een automatische 

incasso horen we dit graag. 

0592-262080/0610077701 

Henry Bruggink kampstraat 28 EEXT  

henryenanjabruggink@gmail.com    

 

het bestuur  

mailto:henryenanjabruggink@gmail.com
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Dag allemaal, 

 

Via deze weg zeggen we donateurschappen e.d. op. 

We zijn verhuisd naar de Merwedestraat 38 in Groningen. 

Bedankt Eext voor de mooie tijd die we hier hebben gehad! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paula en Jan Franke, Naweg 15 
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Thema-avond Bio-economie Drentsche Aa en Dubbel Drents 

Donderdagavond 18 februari houdt Nationaal Park Drentsche Aa een digitale 

thema-avond Bio-economie Drentsche Aa en Dubbel Drents. Start 20:00 uur. 

De avond is gratis bij te wonen. 

Het project Bio-economie Drentsche Aa loopt inmiddels drie jaar. Het gaat 

vooral om het stimuleren van nieuwe landbouw ontwikkelingen in het 

Drentsche Aa gebied. Tijdens deze Nationaal Park thema-avond laten wij 

enkele aansprekende voorbeelden zien. Diverse mensen vertellen hun verhaal 

waaronder de projectleider, een landbouwer, een bakker en nog meer 

betrokkenen. 

Welke producten, van hier geteelde granen of koolzaad en grazend melk- en 

vleesvee en bijen, kun je allemaal in de regio verkopen? Veel bewoners én 

toeristen kennen de streekbroden al bij de warme bakker onder het Dubbel 

Drents logo. Binnenkort bieden we onder dit logo nog meer producten aan 

zoals kaas, vleesproducten, koolzaadolie, bier en honing. Wat we graag 

willen bereiken is dat het Drentsche Aa-gebied een natuurinclusieve 

proeftuin wordt. Een proeftuin waarin natuur en landbouw harmonieus 

samengaan. Wij nodigen u graag uit om onze plannen te horen en met ons 

van gedachten te wisselen. Praten over de toekomst van het Drentsche Aa-

gebied met u als inwoners én als consument van regionale producent. 

U kunt zich voor deze gratis themaavond aanmelden via de website van 

Nationaal Park Drentsche Aa. www.drentscheaa.nl 
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‘Op de koop toe(tjes)’ 
 
Gratis en voor niets; genieten van prachtige winterse dorpsaanzichten 

tijdens je wandeling (of rit) naar Eetcafé Homan dit weekend. Iedere vrijdag, 

zaterdag en zondag serveren wij een aantal, steeds variërende, gerechten 

van onze kaart én is er de verrassende combideal (gerecht voor 2 personen 

met bijpassende drankjes). En omdat het zondag Valentijnsdag is, is er de 

Valentijns-special: thuis genieten van een Plankje Homan! 

Gek op toetjes? Dat treft!  

Ook op de kaart dit weekend: onze ongeëvenaarde aardbeienbavarois met 

slagroom, mnommmnnn! 

Kies uit: 

• Nasi Goreng             €12,80 

met saté en een loempia 

• Schnitzel              €13,80  

met champignons, ui en spek of saus naar keuze 

• Zalmfilet              €16,80 

op een bedje van groente  

• XXL Vleesmix             €18,80  

kip, varkenshaas, sparerib en schnitzel  

• Vegetarische pasta           €14,60  

met kaas en groentequiche 

• Kindermenu met friet, appelmoes en saus     € 5,80  

met kroket/ frikandel/ kipnuggets/ kaassoufflé/ hamburger 
 

Alle gerechten worden geserveerd met frisse salade en frietjes.  

Liever gebakken aardappelen? Meerprijs €2,00. 
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Of ga voor de combideal van aankomend weekend:  

• Plate Nasi Goreng met 2 flesjes (speciaal) bier naar keuze  €29,80 

 

Voor na: 

• Aardbeienbavarois met slagroom            € 5,00 

 

Does lief, en neem dit weekend de tijd. Valentijns-special: 

• Plankje Homan met een luxe fles wijn (rood, wit of rosé)  € 29,50 

(proeverij van verschillende hapjes (2 personen) 

Liever alleen een Plankje Homan bestellen? Ook dat kan!    € 15,60 

Let op! Bestel deze borrelplank minimaal 1 dag van te voren, op = op! 

 

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 

0592-261555 

www.eetcafehoman.nl  

http://www.eetcafehoman.nl/
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HEXADOKU 
 

 
 
 
Een iets ingewikkelder Sudoku, nu met cijfers 0 tot en met 9 en de letters a 
tot en met f. De regels zijn gelijk aan de normale Sudoku. 


