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Jaarvergadering Jachtcommissie Marke Eext
Helaas kan de jaarvergadering voor de grondeigenaren en -gebruikers van het
jachtveld rondom Eext op woensdag 02-02-2022 niet plaats vinden vanwege
de coronavirus maatregelen.
De jachtgelden zullen per bank worden uitbetaald.

Commissie Dorpsbelangen Eext
Wijkagenten Eext
De politiezorg in de gemeente Aa en Hunze wordt uitgevoerd door het basisteam
Noord-Drenthe en in het bijzonder door de taakgroep gebieds-veiligheid Aa en
Hunze, die vanuit het politiebureau in Gieten werkt.
De leidinggevende van de taakgroep is Jos Pistorius, inspecteur van
de politie. Aa en Hunze heeft 3 wijkagenten, t.w. Theo Dieterman,
Eric Speelman en Louw Koster.
Eric Speelman heeft o.m. Eext als aandachtsgebied (foto).
Wijkagent Eric Speelman: Direct contact opnemen met de
wijkagent kan via 0900- 8844.
Jeugdagent
Naast wijkagenten heeft de gemeente Aa en Hunze ook een agent
met als aandachtsgebied jeugd: Nathalie Schaaphok. Zij is
bereikbaar via 0900- 8844.
Voor niet-spoedeisende hulp kan ook een contactformulier gebruikt
worden.
Op de website www.eextinfo.nl staan links naar deze contactformulieren.

Uitsluitend voor spoedgevallen bellen we natuurlijk met:
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Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl

Inloop-koffieochtend: 8 februari (?)
Beste koffieochtend mannen en vrouwen,
In afwachting van de heren/dames in Den Haag hopen
we dat we toch in februari weer van start kunnen gaan met onze koffieochtenden. Het
heeft nu lang genoeg geduurd.
Ondertussen hebben we een leuk programma samengesteld voor de komende
maanden. We houden het spannend want dit melden we pas als we de woorden “we
mogen weer los” horen. Dus houdt ‘t Kraantie goed in de gaten.
Bij het ter perse gaan van dit artikel zijn de nieuwe maatregelen nog niet bekend.

Nieuwe mensen zijn altijd welkom, je hoeft je niet aan te melden. Kom gerust binnen
en kijk of je het leuk vindt. Elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00 uur tot
12.00 uur in ons Dorpshuis. Vrijwilligers zijn aanwezig.
Ben je slecht ter been en heb je vervoer nodig, bel dan naar Ed (26 0888) of Roelie
(06 83 35 38 50 spreek eventueel in met naam en adres).
Dus zet alvast op de kalender: 8 februari, koffieochtend met nog een kleine ?
Tot gauw!
Ria, Jan, Ed, Thea, Jeannet en Roelie
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IJsvereniging Eext
Binnenkort komen we weer langs met de donateurs/leden kaarten van de
ijsvereniging Eext. In deze corona tijd willen we liever niet bij de deur langs,
daarom vragen we van de leden een bankoverschrijving zodat we veilig en
gezond het lidmaatschapsgeld kunnen innen.
Tevens worden de automatische incasso’s begin februari afgeschreven.
Bent u nog geen lid of donateur van onze vereniging en wilt u dit wel
worden? Bel, stuur een email of vul de automatische incasso in, die in
‘t Kraantie is bijgesloten. Gooi deze in de brievenbus met uw naam- en
adresgegevens of meldt u aan bij de bestuursleden.
Ook als u al lid bent en graag over wilt stappen naar een automatische
incasso horen we dit graag.
Henry Bruggink, Kampstraat 28, Eext
henryenanjabruggink@gmail.com
0592-262080 / 0610077701
Het bestuur
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IJsvereniging Eext
Beste (Nieuwe) inwoners,
Wij zijn de IJsvereniging van Eext en wij zorgen er voor dat als het winter
wordt de ijsbaan open kan. U kunt lid of donateur worden van de vereniging.
Tevens hebben we met Pinksteren een Ossengames weekend waarbij op de
ijsbaan een tent staat voor de spellen en playbackshow. Daarna een groot
feest in de tent met live muziek en een dj.
Ook organiseren wij in december altijd een boeldag in het café/dorpshuis.
Graag zouden wij zien dat u uw donatie/lidmaatschap aan ons over maakt via
automatische incasso. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat u
een doorlopende machtiging verleent aan het bestuur.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor donateurs (alleenstaande) € 5,- en voor
leden (gezin) € 7,50 per jaar en zal in de maand januari worden afgeschreven.
Via het ‘t Kraantie wordt u jaarlijks op de hoogte gesteld dat de bijdrage zal
worden afgeschreven. Bij een eventuele verhoging van de contributie wordt u
vooraf op de hoogte gesteld.
U kunt uw machtiging ten allen tijde intrekken door dit te melden bij de
penningmeester van onze vereniging.
Wanneer u het niet eens bent met het geïnde bedrag, kunt u uw bank binnen 8
weken opdracht geven het bedrag terug te boeken. Het bedrag zal dan door
de bank terug worden gestort op uw rekening.

Met vriendelijke groet, namens
het bestuur van de IJsvereniging
Eext,
M. Slobben, Voorzitter
G. Mensies, Penningmeester
Tel 06-15014245
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MACHTIGING IJSVERENIGING EEXT
Ondergetekende geeft toestemming aan het bestuur van de IJsvereniging
Eext om via een doorlopende machtiging de jaarlijkse donatie/lidmaatschap
af te schrijven van onderstaande rekening. het bedrag zal elk jaar in de maand
januari worden afgeschreven.
Naam:…………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………
Postcode:……………………………………………………………………..
Woonplaats:………………………………………………………………….
Donateur € 5,- / lidmaatschap € 7,50 (doorhalen wat niet van toepassing is)
IBAN:…………………………………………………………………………
Datum:…………………………………………………………………………
Handtekening:…………………………………………………………………

Wanneer u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u dit binnen 8 weken
kenbaar maken bij uw bank met het verzoek het bedrag terug te boeken. Het
bedrag zal dan op uw rekening worden terug gestort.
Eext januari 2022

