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Commissie Dorpsbelangen 
 

Aansluiting Eext op N33/N34? 

Afgelopen weken was in het nieuws dat Rolde wil dat er een 

haalbaarheidsonderzoek komt naar een rondweg aan de westzijde. Hiermee 

wil men de verkeersdruk in het dorp verlagen, omdat er nu sprake is van 

gevaarlijke verkeerssituaties, mede veroorzaakt door het vele verkeer vanuit 

Eext.  

In Eext wordt al langer gesproken over een eventuele directe aansluiting op 

de N33 of N34. Ook bij de planvorming voor de aanpak van de rotonde in 

Gieten bij een verdubbeling van de N34 is dit naar voren gekomen. 

Er zijn van verschillende kanten voor en tegen geluiden gekomen, maar er is 

nog niet een inventarisatie gedaan onder alle dorpsgenoten of er draagvlak is 

om Eext überhaupt op de N33/N34 aan te sluiten. Daarom wil Commissie 

Dorpsbelangen graag van u weten hoe u over dit onderwerp denkt, zodat 

Dorpsbelangen hiermee wel of niet aan de slag kan. 

We hebben een poll georganiseerd die op de website Eextinfo.nl ingevuld 

kan worden. De website heeft verreweg de voorkeur vanwege makkelijke 

inventarisatie, maar mocht u toch wat minder vertrouwd zijn met internet 

mag u de poll ook inleveren in de postbus van ’t Kraantie bij Onze Winkel. 

De sluiting van de poll is 6 mei 2021, waarna de uitslag van de poll op de 

website en in ’t Kraantie gepubliceerd wordt. Voor vragen/opmerkingen kan 

een mail gestuurd worden naar dorpsbelangen@eextinfo.nl. 

 

Graag op de streep afknippen en voor 6 Mei inleveren in de postbus van `t 

Kraantie (Onze Winkel).  

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Eext moet een directe aansluiting hebben op het huidige verkeersnetwerk, 

N33 of N34. 

Antwoorden:    Ja    ☐     Nee   ☐ 

 

De voorkeur gaat uit naar een aansluiting met de  

Antwoorden:     N33   ☐     N34   ☐ 

        Geen voorkeur  ☐ 

 

Graag aankruisen welke optie uw voorkeur heeft.
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Gymnastiekvereniging ADO 
secr M.Bruins-Kuik Stationsstraat 50 A tel 263592 

 

In de Meivakantie gaan de gymlessen gewoon door voor zowel voor leden 

als niet leden. Niet leden graag aanmelden via: adoeext@gmail.com 

 

Woensdag 28april : 16.50 -16.55  gym/dans groep 1-2  

                                    16.55 -17.45  gym groep 3-4-5 

                                    18.00 -18.50  gym groep 6-7-8 

                                    18.50 -19.40  fitgym en fitness 

                                    19.40 -20.30  steps  

 

Woensdag 5 mei :     16.50 -16.55  instuif t/m groep 2  

                                  16.55 -17.45  instuif gym/turnen 3 t/m 8 

                                  18.00 -18.50  levend stratego groep 3t/m 8 

                                  18.50 -19.40  fitgym en fitness 

                                   19.40 -20.30  steps 

 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de 

belangstelling tijdens haar ziekzijn en het 

medeleven bij het overlijden van mijn vrouw 

 

 Magda Westra – de Jonge. 

 

Het is een echte steun in zo’n dorp te wonen! 

Ton Westra, Keukenhof 1 
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Oranjevereniging Eext. 

 
Op 27 april vieren we weer Koningsdag en voor het tweede jaar mogen er 

geen grootschalige activiteiten georganiseerd worden.  

Maar toch wil de Oranjevereniging Koningsdag niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. 

We organiseren een kleur wedstrijd voor alle kinderen van Eext van 2 jaar 

t/m groep 8. Dus ook de kinderen die niet in Eext naar school gaan. 

Kleurplaten worden op de Hasselbraam en op de PWA uitgedeeld en ook bij 

Anja Bruggink [Kampstraat 28] en Grieta Kamping [Kerkstraat 3]  kun je 

kleurplaten halen en dit zijn ook de adressen waar je ze in moet leveren. 

Inleveren moet voor 15 mei en voor 1 juni zullen de prijzen bekend gemaakt 

worden.  

En verder zal er voor elk kind een bloempotje met zonnebloempitten zijn. 

Het bestuur hoopt dan in de zomer overal buiten mooie zonnebloemen te zien 

staan en zo is Eext dan toch nog een beetje versierd. 

Verder is er als een bedankje naar onze trouwe donateurs nog een verrassing 

te verwachten. 

 

Bestuur Oranjevereniging 
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Herdenking 4 mei Eext 

Dinsdag 4 mei a.s. herdenken wij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien.  

De herdenking zal net als vorig jaar anders worden dan de jaren daarvoor. 

Het 4 mei comité volgt daarin het landelijk en gemeentelijk beleid en er zal 

er géén herdenking zijn bij het monument om 20.00 uur. Op advies van het 

landelijk 4 mei comité vragen wij u de Nationale Herdenking via de media 

thuis te volgen.  

De organisaties, familie en een ieder die de wens heeft om bloemen te leggen 

bij het monument, kunnen dit overdag op 4 mei voor 19.00 uur doen. 

Uiteraard met inachtneming van de door de overheid gestelde regels.  

Omdat het volgende Kraantie na 4 mei uitkomt, informeren wij u alvast. 

Mochten er tussentijds wijzigingen zijn in het beleid, dan zullen wij u 

informeren via Eext info.  

We hopen volgend jaar weer met z’n allen op 4 mei te kunnen herdenken, 

want deze traditie mag niet verloren gaan. 

Vlaginstructie 4 en 5 mei 

Op 4 mei wordt de vlag halfstok gehesen vanaf 18 uur tot zonsondergang. Op 

Bevrijdingsdag 5 mei mag er worden gevlagd tussen zonsopkomst en 

zonsondergang. Beide dagen wordt er zonder oranje wimpel gevlagd. 

4 mei comité Eext 
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Coöperatie Onze winkel 
 

Openingstijden op de komende bijzondere dagen: 

dinsdag 27 april   Koningsdag        08.30 - 18.00 uur   

dinsdag 4 mei       Dodenherdenking  08.30 - 18.00 uur 

woensdag 5 mei    Bevrijdingsdag      08.30 - 18.00 uur 

donderdag 13mei  Hemelvaartsdag  gesloten 

maandag 24 mei    2e Pinksterdag       gesloten 

 

Winkelwagens 

Zoals al eerder gemeld is, heeft Onze winkel 10 2e hands Kinzl-

winkelwagens gekocht. De huidige hebben hun beste tijd gehad en zijn aan 

vervanging toe. De “nieuwe” wagens zijn ondertussen schoongemaakt en 

gepoetst. De wielen zijn gecontroleerd en al het kunststof is in onze (rode) 

kleur gespoten.  

 

De oude wagens (8 stuks) zijn voor € 10,00 per stuk te koop. 

Gemakkelijk voor in de werkplaats of in de tuin.  Op = op. 
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