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Van de redactie 
In verband met de kerstvakantie zal het volgende Kraantie op 6 januari 2022 

verschijnen. Wilt u hier rekening mee houden bij het insturen van kopij? 

 

Gymnastiek vereniging ADO 
Secr. M Bruins Kuik Stationsstraat  50 A tel 263592       

 

De Grote Clubactie: op de door ons verkochte loten zijn de  

volgende prijzen gevallen. 

op alle loten met eindcijfer         0969 Bordspel 5 Points 

op alle loten met eindcijfer           811 Fotoboek Smartphoto 

op alle loten met eindcijfer             00 Bookchoice abonnement 2 maand 

op alle loten met eindcijfer               6 Greetz cadeaubon € 5,- 

Kijk voor een volledige uitslag op www.clubactie.nl. 

 
We wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2022!! 
 
 

Commissie Dorpsbelangen Eext 
Commissie Dorpsbelangen kijkt met gemende gevoelens terug op 2021. De 

coronapandemie bracht ook dit jaar veel beperkingen met zich mee, maar we 

hebben wederom geprobeerd om ons sterk te maken voor de belangen van 

onze leden, ons mooie dorp en haar inwoners. In 2021 is o.a. de AED 

vernieuwd, zijn de plannen voor woningbouw aan de 

Stationsstraat/Kampstraat concreter geworden, is de website Eexinfo.nl 

vernieuwd, was er meerdere keren overleg met Woonborg over de 

huurwoningen in Eext en zijn wij actief betrokken geweest bij de plannen 

rondom de N34 en verkeersplein Gieten. Ook hebben we, in de periode 

waarin wij dit verantwoord vonden, de koffieochtenden georganiseerd.  

Verder zorgen wij er met een trouwe groep vrijwilligers voor dat u wekelijks 

’t Kraantie krijgt. Om de bezorging goed te laten verlopen, is het belangrijk 

dat wij op de hoogte zijn van verhuizingen. Dus bij deze nogmaals het 

verzoek aan de abonnees van ’t Kraantie om een verhuizing (ook wanneer dit 

binnen het dorp is) door te geven via penningmeestereext@gmail.com. 

Commissie Dorpsbelangen wenst alle inwoners van Eext ondanks de 

coronapandemie prettige kerstdagen, een voorspoedig en bovenal      

gezond 2022!  

http://www.clubactie.nl/
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Mini-Kerstmarkt 

Wat rook het in de winkel heerlijk naar versgebakken knieperties en wat rook 

het buiten lekker naar een vuurtje. Met veel tevredenheid kijken wij terug op 

de mini-kerstmarkt van 2021. We realiseren ons goed dat we veel geluk 

hebben gehad dat dit nog binnen de COVID-maatregelen kon en mocht.  

Langs deze weg danken wij iedereen die heeft geholpen deze mini-

kerstmarkt mogelijk te maken en natuurlijk iedereen die het marktje buiten 

en binnen in de winkel heeft bezocht. Voor velen toch een waardevol 

moment in deze bijzonder tijd.   

Oh ja ...... Iris Jansen heeft de lekkerste mosterdsoep van Eext gemaakt. Het 

was een spannende strijd maar met een lichte voorsprong kozen onze klanten 

de soep van Iris als "de lekkerste mosterdsoep van Eext".  

Voor hen die het niet gelukt is zaterdag Onze winkel te bezoeken, er is nog 

een heel beperkt voorraadje advocaat en een paar zakjes knieperties. De 

komende weken rond Kerst en Oud & Nieuw zijn wij, ook met de nieuwe 

maatregelen, gewoon op onze reguliere tijden open (met 2 afwijkingen, zie 

onder). 

 

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 

 

Participanten   
Bent u participant van Onze winkel? Dan kunt u de participatietegoeden tot 

eind januari 2022 opvragen in Onze winkel. U krijgt uw tegoed dan 

uitgekeerd als korting op uw boodschappen.   

 

Cadeaubonnen 
De bonnen zijn te verkrijgen ter waarde van € 5,00 en € 10,00. Inclusief een 

envelop (keuze uit enkele motieven/ kleuren).  

Gewoon leuk als kerstcadeautje! 
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Bon-in-de-TON actie 
In deze decembermaand 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.  Afgelopen vrijdag ging de prijs naar Danielle 

Alting. Danielle, van harte gefeliciteerd!  

Er volgen nu nog 2 trekkingen:  

op 24 en 31 december 

Voor verdere informatie: www.onzewinkeleext.nl 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
Wij wensen u prettige kerstdagen 

en een goed en gezond 2022 
en danken u voor uw vertrouwen. 

 
Hofsteenge installatietechniek 

Kerkstraat 11 
9463 RA Eext. 

Tel. 0592-262477 
Mob. Tel. 06-10383999 

hofsteenge.installatie@gmail.com 
 

Uw adres voor: 
Gas-water-elektra 

Verwarming, sanitair, zink- en dakwerk 
Verkoop van carbid 

 

 

http://www.onzewinkeleext.nl/
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