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Kerstmarkt op 18 december 11.00 – 17.00 uur
Marleen en Bettina staan met een kraam met kerststukjes en andere typische
“kerstdingetjes” en natuurlijk het bekende “Eexterslokje”.
Onze eigen kraam verkoopt behalve worsten van het Vleesatelier de Hondsrug (Pul)
en kazen van Jansma Haule, kerstbanket, flessen glühwein etc. etc..
Het geheel wordt aangevuld met de kleine Bauernweihnachtskneipe met o.a.
glühwein, braadworst en erwtensoep.
In de winkel een stand waar de knieperties worden gebakken. Ook hier de verkoop
van Oma’s advocaat en bijenheerlijkheden.
Aaltjes “Hair en Beauty” zal aanwezig zijn met een stand met blokzeep.
Daarnaast kunt u meedoen aan onze bier- en wijnproeverij. Altijd al een Weissbier of
een Tripel willen proeven of bent u op zoek naar de juiste wijn bij de kerstdis?
Op onze oproep zijn er 4 mosterdsoep-recepten binnengekomen. Tussen 11.3012.00 uur zullen we de aanwezige bezoekers vragen de 4 soepen te proeven en hun
mening te geven. Kort daarna maken we de winnaar bekend.
Openingstijden tijdens de feestdagen
vrijdag 24 december
08.30- 17.00 uur
zaterdag 25 en zondag 26 december gesloten
vrijdag 31 december
08.30- 17.00 uur
zaterdag 1 en zondag 2 januari
gesloten
Bon-in-de-TON actie
Deze maand houden wij de Bon-in-de-Ton actie. Doe uw kassabon, voorzien van
naam en telefoonnummer in de ton. Iedere vrijdag is er een trekking.
De eerste 2 vrijdagen zijn de prijzen gegaan naar Lammert Hollander en Geesje
Popkes. Van harte gefeliciteerd! Er volgen nog drie trekkingen.
Natuurlijk houden we 1,5 meter afstand en dragen we een mondkapje in de winkel.
Bij het proeven zorgen we dat u kunt zitten en mag het mondkapje af.
Voor verdere informatie: www.onzewinkeleext.nl
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Commissie Dorpsbelangen Eext
Secr. D. Martens-Smit, Stationsstraat 48 Eext – dorpsbelangen@eextinfo.nl

Beste mensen,
Voor alle verenigingen in Eext is het heel lastig om verhuizingen bij te houden. Als
dorpsbelangen menen we dat we moeten promoten dat verhuizing makkelijk bij te
houden zijn. Vandaar dat verhuizingen (ook binnen Eext) GRATIS in 't Kraantie
geplaatst kunnen worden. Graag de verhuizing naar kraantie@eextinfo.nl sturen.
Alvast bedankt.
De penningmeester, namens dorpsbelangen.
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VV Eext, afdeling Jeugd
Het seizoen 2021 najaar van de jeugd is bijna afgelopen. Er worden nog
verschillende wedstrijden gespeeld, maar niet meer op de velden in Eext.
Alle teams hebben goede resultaten behaald met de jeugdteams. Met als top prestatie
dat Jo15-2 zich nu al kampioen mag noemen in de poule. Gefeliciteerd trainers,
leiding en spelers met dit mooie resultaat!
Het is nog even afwachten of andere teams ook zo’n mooi resultaat gaan bereiken.
We wensen hun nog succes met de laatste wedstrijd(en).
Wat we wel kunnen zeggen is dat alle kinderen zich goed hebben ingezet, zeker in
deze lastige tijd. Het is niet altijd even gemakkelijk geweest om te spelen, zonder
publiek erbij.

(persbericht)

Vliegende wintergasten in de Heest (vogels)
In de winterperiode hebben we ‘blijvers’ en ‘trekkers’. Laatstgenoemden zijn meestal
vogels uit Scandinavië en Oost Europa. Ze vallen minder op, want ze fluiten
doorgaans niet. Toch zijn ze wel te vinden, als je maar goed oplet en weet waar je
moet kijken (en luisteren).
Trek er lekker op uit en ga met Nationaal Park Drentsche Aa gidsen mee op zondag
19 december 2021 om 14:00 uur. Start is de NP Parkeerplaats Galgenriet bij
Gasteren aan de weg (Visvliet) naar Loon
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet
toegelaten.
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

