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Van de Redactie 
 

Nu de zomervakantie weer bijna voorbij is en de belemmeringen vanwege de 

virus minder worden, komt vanaf heden ’t Kraantie weer wekelijks uit.  

We hopen dat er weer veel kopij binnenkomt! 

 

 

Commissie Dorpsbelangen Eext 
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 
Inloop-koffieochtend 24 augustus 
De koffieochtenden in ons Dorpshuis worden op 

elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00- 

12.00 uur gehouden.  
We zijn geen vereniging, gewoon een gezelligheidsgroep: de deur staat open 

voor (oud)inwoners van Eext om naar deze ochtenden te komen.  

Op de ochtenden dat er spelletjes op het programma staan, is het natuurlijk 

niet verplicht hier aan mee te doen. Gezellig bijpraten kan ook! Behalve de 

spelletjes (sjoelen, kaarten, yahtzee, trivago enz.) kan er ook gebiljart 

worden. Voor elk wat wils! 

Iedereen die dit leuk lijkt, is van harte welkom. Het is niet-leeftijd gebonden 

en het is niet nodig je vooraf aan te melden.  

 

Programma: 

24 augustus:  spelletjes  
14 september:   film  

28 september: bingo 

12 oktober:  spelletjes 

 

Vragen of vervoer nodig?  

Bellen naar: Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en 

adres) of Ed, tel. 26 08 88.  

 

Jeu de boules 
Op de donderdagmiddag wordt wekelijks jeu de boules gespeeld door een 

groep enthousiastelingen.  Een ieder die zin heeft om eens te komen spelen of 

kijken, is van harte welkom.  

Ballen zijn aanwezig. Neem wel zelf een drankje mee. We beginnen (Eshof) 

om 13.30 uur en spelen meestal een uur tot 1½ uur (met pauze). 
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Koersbalclub de Herfstbloem 

 
We mogen weer koersballen! 

De eerste bijeenkomst is op woensdag 1 september, 

aanvang 13.30 uur. 

Zoals gewoonlijk spelen we (in het Dorpshuis) op de 

1e en 3e woensdag van de maand. 
Een paar nieuwe leden zouden heel welkom zijn.  

De contributie is slechts € 5,00 per jaar. Voor de koffie of thee betaal je  

€ 5,00 per keer. 

Voor inlichtingen: bel Anna Meinders, tel. 264101. 
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Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze  
 

De Stichting Beeldend Kunstenaars Aa en Hunze organiseert een 

EXPOSITIE in Eext tijdens de beide laatste weekends van augustus. 

Aan de Expositie, met de titel “ONZICHTBAAR”, nemen de volgende 

kunstenaars deel: 

Dinie ten Brink, Cees Drubbel, Tedja Duyvesteijn, Fons van Hamersveld, 

Hans Hilbrands, Jaap de Jonge, Nel Kamphuis, Cis Koetse,  

Jolein Landeweer, Charity van der Meer, Ingrid Onstenk, Sonja de Ridder, 

Kees van Rijen, Wikje Schoon, Edith Stoel, Marian Tappel,  

Wilma van der Vliet en Geert de Weerd. 

De expositie wordt gehouden in  Galerie “Het Blauwe Schaop” aan de 

Gieterstraat 3, 9463 PW Eext 

 

De openingstijden zijn: vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 augustus 

 vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021, 

 telkens van 12.00 – 17.00 uur. 

Toegang gratis, iedereen is welkom! 
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Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext, Jarnalanjouw@hotmail.com 

 

Zaterdag 21 augustus – Sterrit 
Al jaren organiseren wij traditioneel de Sterrit, zo ook dit jaar. Aanstaande 

zaterdag 21 augustus kan je weer gezellig met familie of vrienden (volgens 

de geldende richtlijnen) de auto instappen voor de oriënteringsrit. De rit gaat 

door Eext en omgeving met onderweg natuurlijk een pauze met een lekkere 

versnapering.  

Starten is mogelijk vanaf 16.00 uur aan de Kampstraat in Eext. De finish en 

de prijsuitreiking zijn bij café Homan. Opgave kan via het aanmeldformulier 

in Onze Winkel of via ilsehendriks1991@hotmail.com 

 

De startlijst zal via de mail worden verstuurd naar de deelnemers, bekend 

worden gemaakt via onze Facebookpagina en zal ook in Onze Winkel komen 

te hangen. 

Voor VVV-leden is deelname gratis. Niet-leden betalen bij de start contant 

en gepast € 5,00 per auto.  

Nog geen lid? Lid worden is mogelijk, geef dit dan even aan in je mailtje. 
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Gymnastiekvereniging ADO  
Secr. M. Bruins-Kuik, Stationsstraat 50A , 9463TJ Eext  

tel. 263592 

 

Maandag 23 augustus en woensdag 25 augustus 
beginnen de lessen weer volgens onderstaand schema. 

Ben je nog geen lid, je bent van harte welkom. 

 

maandag    :   19.30 –  20.20  Conditie/ fitness 

woensdag  :   15.20 –  16.05  gym/dans groep 1 / 2 

                         16.05 –  16.55  gym groep 3 t/m 5 

                         16.55 –  17.55  turnen groep 3 t/m 8 

                         17.55 –  18.45  gym groep 6+ 

                         18.45 –  19.35  Fitgym 1 

                         19.35 –  20.25   Fitgym 2 

                         20.25 –  21.15   Steps 

Ook zijn we bezig met het starten van peuter- en oudergym op de 

woensdagmiddag (14.35- 15.20 uur) bij voldoende opgave. Heeft u hiervoor 

belangstelling? Stuur dan een mailtje naar: adoeext@gmail.com 

 

Oproep/ Vacature: We zijn nog steeds op zoek naar een gymleider voor de 

maandag-conditiegroep. Ben je nog bezig met een opleiding of zoek je een 

stageplek neem dan gerust contact met ons op. 
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2 persberichten  

 

 

 

Met scootmobiel door Nationaal park Drentsche Aa  
 

Nationaal Park Drentsche Aa houdt op vrijdag 20 augustus om 14:00 uur 

een scootmobiel-tocht. Deelnemers verkennen het Nationaal Park rond de 

esdorpen Zeegse, Oudemolen en Schipborg. Een landschappelijk bijzonder 

gebied met een rijke cultuurhistorische geschiedenis en vol verhalen. Op 

diverse punten wordt het esdorpenlandschap toegelicht.  

De tocht duurt 3 uur en is ca.15 kilometer. 

 

Startplaats: Parkeerplaats Restaurant Perron 3, Zuidlaarderweg 14,  

9482 TW Tynaarlo. 

Partners/begeleiders die mee willen fietsen zijn van harte welkom. 

Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

 

 

Fietsen langs bronnen van de Drentsche Aa 
 

Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zaterdag 21 augustus om 10:00 uur 

een fietstocht langs bronnen in het zuiden van Nationaal Park Drentsche Aa. 

Onderweg gaan we op zoek naar sporen uit de IJstijden die het unieke 

beekdalenstelsel van de Drentsche Aa hebben gevormd. Ook wordt het 

verhaal verteld van de landschapsgeschiedenis en de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer en de gevolgen daarvan 

voor flora en fauna.  

Aanmelden is verplicht en kan door op www.drentscheaa.nl in de agenda 

deze activiteit te selecteren. De fietstocht is ca 20 km. Na aanmelding 

ontvangt u een mail met de startlocatie. 

 

Deelnemers moeten een eigen fiets meenemen. Deelname is gratis. Na afloop 

van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het 

Gebiedsfonds Drentsche Aa. 
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VV Eext 
 

We mogen weer beginnen en hopen alle supporters weer terug 

te zien aan de lijn. 

  

Programma zaterdag 21 augustus 

Eext Vr 1  –  Leo Vr1     aanvang  14.30 uur 

  

Programma zondag 22 augustus 

Eext 1  –  Actief 1       aanvang  14.00 uur 

  

Programma woensdag 25 augustus 

Eext Vr 1  –  Muntendam Vr 1     aanvang  19.30 uur 

  

Programma donderdag 26 augustus 

Vako 1   -  Eext 1    aanvang  ??? 

  

 Programma zondag 29 augustus  

EHS 85  –  Eext 1    aanvang  14.00 uur 

  

Hierna begint het bekerprogramma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


