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Herdenking 4 mei Eext  
Dit jaar opnieuw een herdenking zonder publiek bij het monument om  

20.00 uur.  

 

Wel luidde als vanouds de kerkklok voorafgaand aan de twee minuten stilte 

en gaf de klok het einde aan. En klonken de klanken van de Last Post 

geblazen door leden van de muziekvereniging Togido.  

 

’s Morgens werden er bloemstukken gelegd door burgemeester Anno Wietze 

Hiemstra namens gemeente Aa en Hunze samen met het 4 mei comité en 

kinderen van groep 7 en 8 van de PWA-school. Burgemeester Hiemstra 

richtte zich in een kort woord tot de kinderen over waarom wij ieder jaar op 4 

mei herdenken.  

 

Gedurende dag werden er door verschillende organisaties, familie en een 

ieder die dit wenste, bloemen gelegd bij het monument. 

Ook is er door de gemeente een opname gemaakt waarin alle 4 mei comités 

van de gemeente Aa en Hunze een aanvulling geven op de tekst “Herdenken 

betekent voor mij….”. Onderstaand de tekst die door Rubert Bruining is 

uitgesproken namens het 4 mei comité Eext: 

 

Herdenken betekent voor mij: 

Een moment van bezinning. 

Terug denken aan wat gebeurd is en nooit weer mag gebeuren. 

Denken aan vrijheid van mij, maar ook de vrijheid van een ander. 

Beseffen dat mijn vrijheid niet ten koste mag gaan van de vrijheid van een 

ander. 

Beseffen dat mijn kinderen in vrijheid mogen kiezen wie ze zijn. 

Herdenken betekent voor mij, het besef dat de vrijheid er moet zijn voor 

iedereen. 

 

Op de site van de gemeente Aa en Hunze is de opname te bekijken. 

Op Eext info staan opnames van het leggen van de bloemen door 

burgemeester Hiemstra, 4 mei comité en PWA-school en het herdenken om 

20.00 uur. 

 

4 mei comité 
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Vanuit het bestuur 
 

We zitten al weer in de meivakantie. De eerste toeristen komen alweer naar 

de winkel. We krijgen van hen veel complimentjes: over de vernieuwde 

koelwand, de mooie winkelwagens, de nieuwe groente-afdeling etc. Maar 

ook gewoon over ons leuk "dorpswinkeltje". En dat hebben we toch maar 

mooi met ons allen gedaan. Waar we als klein dorp sterk in zijn.  
 

We worden ook steeds vaker benaderd door commissies en dorpsraden uit 

andere plaatsen in Nederland om van ons te horen hoe wij de coöperatie 

"Onze winkel Eext" zijn gestart en hebben opgebouwd. Daar zijn wij best 

trots op! 

Binnenkort bestaat onze coöperatie alweer 8 jaar. 
 

De avondklok is inmiddels afgeschaft, maar daar hadden wij, als winkel,  

geen last van. De vaccinaties lijken er voor te zorgen dat er de komende tijd 

versoepelingen aan zitten te komen. Dat zou goed nieuws zijn voor ons 

allemaal.  
 

Ons thema de komende maand is “Spanje”. Laten we hopen dat het snel mooi 

weer wordt en dat we weer lekker in de tuin kunnen zitten of op een terras.  

Als u dat thuis doet, kunt u dit een beetje aangenaam maken met bijvoorbeeld 

verschillende tapasgerechten, die te vinden zijn op onze site.  

Natuurlijk staan we ook deze maand weer voor u klaar in Onze Winkel! 
 

Openingstijden op de komende bijzondere dagen: 
donderdag  13 mei  Hemelvaartsdag  gesloten 

maandag  24 mei  2e Pinksterdag  gesloten 
 

Winkelwagens 

De laatste kans! Van de oude winkelwagens zijn er nog slechts 4 te koop 

(voor de vriendelijke prijs van € 10,00 per stuk).  

Gemakkelijk voor in de werkplaats of in de tuin of waar dan ook. Op = op. 
 

------ Samen houden we Eext leefbaar ------ 
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Oranjevereniging Eext 
 

Koningsdag 2021  

Door Corona geen activiteiten, maar voor alle donateurs was er een 

HEERLIJKE VERRASSING. Voor het bestuur heel erg leuk om het rond te 

brengen…. en nog leuker om het in ontvangst te nemen.  

Bedankt voor alle bedankjes en complimenten; wij hebben erg genoten van 

alle blije gezichten en zo was het in Eext toch een beetje feest op 

Koningsdag! 

 

Aan alle kinderen in Eext van 2 jaar t/m groep 8 zijn een kleurplaat en een 

bloempotje met zonnebloempitten uitgereikt. Er is inmiddels al een aantal 

prachtige ingekleurde kleurplaten ingeleverd.  

Dit kan tot 15 mei bij Anja Bruggink (Kampstraat 28) of bij Grieta Kamping 

(Kerkstraat 3).  

Voor 1 juni worden de prijzen bekend gemaakt. Daarna kan iedereen de 

kleurplaten bewonderen in Onze Winkel. 

Het bestuur hoopt dat er deze zomer veel zonnebloemen in Eext zullen 

bloeien en dat we volgend jaar weer als vanouds Koningsdag kunnen vieren. 

 

Bestuur Oranjevereniging 
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Woningbouw op terrein Lanjouw-Vedder te Eext 

 

Commissie Dorpsbelangen is blij te kunnen vermelden dat er grote 

vorderingen zijn in het project omtrent woningbouw op het terrein van 

voormalig bouwbedrijf Lanjouw en het huidige kantoor en werkplaats van 

Vedder BV. De afgelopen week zijn de omwonenden van dit gebied 

geïnformeerd. Ook de mensen, die zich als geïnteresseerde hebben 

aangemeld, zijn inmiddels geïnformeerd. Binnenkort zal er een 

vooraankondiging in De Schakel worden gepubliceerd. Middels dit bericht 

willen we graag alle inwoners van Eext informeren. 

 

Het is de bedoeling om op deze locatie koopwoningen te bouwen voor 

starters en senioren. Het project wordt in samenwerking met Commissie 

Dorpsbelangen Eext uitgewerkt. De ontwikkelaars hebben aangegeven zo 

veel mogelijk rekening te willen houden met de behoeftes van de 

geïnteresseerden. We kunnen uiteraard geen enkele garantie geven. Waar het 

oorspronkelijke plan zich richtte op met name appartementen, is in het 

huidige plan plaats voor diverse soorten woningen. De woningen die 

gebouwd worden gaan aan de Beng (Bijna energie neutrale gebouwen) 

voldoen en zijn levensloopbestendig en ook geschikt voor invaliden. 

 

Alle geïnteresseerden, die zich bij Commissie Dorpsbelangen hebben 

aangemeld, hebben inmiddels weer een enquête (veelal per email) ontvangen 

om de behoefte nog beter in beeld te brengen. Voor 9 mei 2021 moet deze 

weer in geleverd zijn bij Erwin Matthijssen. Wanneer u als geïnteresseerde 

deze onverhoopt niet heeft ontvangen, neem dan contact op met Erwin 

Matthijssen via ErwinMatthijssen@hotmail.com of 06 - 42 66 95 40.  

Indien u inmiddels interesse heeft gekregen, maar zich nog niet als 

geïnteresseerde heeft aangemeld, kunt u ook contact met Erwin Matthijssen 

opnemen. 

 

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om op dit moment een 

fysieke informatiebijeenkomst te organiseren. Wij hopen dat die 

mogelijkheid in de komende periode wel ontstaat, maar tot die tijd proberen 

wij u via de Eextinfo, Facebook en ’t Kraantie zo goed mogelijk op de 

hoogte te houden. 
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Plezier  

Uitdaging 

Conditie 

 

CHALLENGER TENNIS 
 

Wil je ontdekken hoe leuk en uitdagend tennissen is. Kom dan een keer langs 

op de tennisbaan van TV Eext op donderdagavond. Je kunt gratis 1 of 2 keer 

meedoen. Wel vooraf even melden i.v.m. de coronaregels.  

 

Omdat tennis in de buitenlucht plaatsvindt en het geen contactsport is kun je 

voldoende afstand houden. We spelen met maximaal 4 personen per baan. 

Graag sportieve kleding en schoenen, wij zorgen voor een racket als je dat 

zelf niet hebt. 

 

Als je daarna door wilt gaan met lessen word je ook lid van de 

tennisvereniging. 

Volwassenen betalen € 7,50 per maand voor het lidmaatschap.  

 

Groepslessen  8 lessen  4 personen  € 90,-   p.p. 

 

Privéles of met 2 personen is natuurlijk ook mogelijk. Vraag naar de 

mogelijkheden. 

 

Tip: Een cadeaubon van € 30,- voor een privéles van 45 minuten.  

        Leuk om voor een verjaardag of als attentie cadeau te geven. 

 

Opgave via challengertennis@hotmail.com of  

06-11121461 

 

Met sportieve groet, 

Klaas Huisman 

 

mailto:challengertennis@hotmail.com
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Graag willen wij bedanken voor de attenties en de 

goede hulp tijdens mijn verblijf in UMCG en bij mijn 

thuiskomst. 

Roelof en Jante Vedder 
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