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Vanuit het bestuur 
Door het niet uitkomen van ’t Kraantie in de laatste 2 weken, is het wat aan 

de late kant. Maar toch wensen wij u alsnog een heel gezond, gelukkig en 

voorspoedig 2022.  

Als bestuur hebben we onze 1e vergadering van 2022 alweer gehad. In de 

winkel was het best druk in laatste maanden van 2021.  

Ook onze mini-kerstmarkt met proeverijen werd goed bezocht. Wat rook het 

heerlijk naar de knieperties in de winkel. Tevreden kijken we dan ook terug. 

 

De dagen gaan weer lengen. We gaan optimistisch op naar het voorjaar. We 

hebben ons voorgenomen om in februari een winteractiviteit te organiseren 

en op 7 mei een bloemenmarkt.  

De mini-kerstmarkt heeft ons geleerd dat ook al zijn er beperkingen en ook al 

is het misschien klein wat we organiseren, de mensen die er gebruik van 

maken, genieten optimaal. En dat is tenslotte waar we naar streven.  

 

Ons thema deze maand is “Gezond en verantwoord eten”. Ook dat hoort bij 

het nieuwe jaar. Een gezonde en verantwoorde start.   

Voor meer informatie: ga naar info@onzewinkeleext.nl (website en 

maandelijkse nieuwsbrief. Veel leesplezier! 

 

 

Bloemenmarkt 

Op zaterdag 7 mei a.s. houden we weer een bloemenmarkt.  

Wij zijn (nu al!) op zoek naar ondernemers/ hobbyisten die hun waar aan de 

man willen brengen. Je hoeft geen ondernemer te zijn om een kraampje te 

huren. Mocht je interesse hebben in een kraampje, een leuk idee hebben of 

meer informatie willen, stuur dan een mailtje naar: info@onzewinkeleext.nl 

of neem contact op met Albert Springer 06-52528978.  

 

Voor verdere info:  

www.onzewinkeleext.nl of https://bloemenmarkteext.jouwweb.nl/ 
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Onze boodschappen-bezorgdienst 

Net als bijna alle supermarkten hebben ook wij de 

mogelijkheid om boodschappen te laten bezorgen, 

maar dan alleen in Eext. 

 

Onze vrijwilligers staan op de woensdag en de 

vrijdag voor u klaar. De bestelde boodschappen worden om ± 13.00 uur bij u 

thuis bezorgd.  

De boodschappen worden (i.v.m. de corona) bezorgd tot aan de voordeur in 

plaats van tot in de keuken.  

Dat doen we ter bescherming van onze klanten en medewerkers. Bij uw 

boodschappen bevindt zich de kassabon maar ook een factuur met bank-

rekeningnummer.  

Door het verschuldigde bedrag aan ons over te maken, heeft u veilig en 

conform de RIVM richtlijnen betaald.  
 

U kunt uw boodschappen doorgeven via tel. 0592- 26 13 46 óf  

via www.onzewinkeleext.nl óf via onzewinkeleext@gmail.com    

(graag vóór 11.30 uur op de betreffende bezorgdag). 
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Over Eext 
Alles wat u altijd al over Eext heeft willen weten vindt u hier. 

Alles over de historie van Eext, de verenigingen, 

de Eexter ondernemers, ’t Kraantie, buurtpreventie, 

kunst en cultuur, te koop staande huizen in Eext, 

activiteitenagenda, de dag dat de groene container wordt 

geleegd..... enz. enz. 

Nieuwsgierig? Kijk dan op onze Eexter-website: 

www.eextinfo.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


