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Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Vrijdag 11 maart = bingo
Noteer alvast in uw agenda, want vrijdag 11 maart is de traditionele BINGO
weer terug. Vanaf 16 jaar kan er gestreden worden om mooie prijzen en
zorgen we voor een gezellige avond. We starten om 19:30 uur in het
Dorpshuis, ingang via de soos. Voor vervoer kunt u bellen of appen met
Cecilia; 06-19960595.

Vereniging voor Volksvermaken Eext
Secr. Jarna Lanjouw Middenstraat 12, Eext

25e editie Slipjacht
Nu er gelukkig weer wat versoepelingen zijn, hebben we, ook in overleg met
de KNJV, kunnen besluiten om de 25e editie van de Slipjacht rondom Eext
door te laten gaan.
Hier zijn we uiteraard erg blij mee. De slipjacht staat gepland op zaterdag
26 februari. Vertrek zal weer vanaf de Brink aan de Naweg zijn.
In het volgende Kraantie meer over de route etc. Maar het zal ongetwijfeld
weer erg mooi zijn om, geheel volgens de oude Engelse traditie, de meute
honden, gevolgd door de paarden te aanschouwen

Nasleep Oud en Nieuw
Sinds vorig jaar is er een verkeersdrempel met borden geplaatst op Heiakkers
bij de kruising met de Naweg. We zijn daar erg blij mee, want de
verkeerssnelheid is redelijk teruggedrongen en daarmee is het gelukkig ook
veiliger geworden. Een nieuwe verkeersdrempel met nieuwe borden.
Helaas, met Oud en Nieuw, ondanks het vuurwerkverbod, en nog geen
maand oud, zijn de borden ernstig beschadigd. De kosten zijn volgens
opgave van de gemeente € 900 voor beide borden en te betalen door ons
allemaal.
Een zinloze vernieling.en verspilling van gemeenschapsgelden.
Een inwoner van Eext
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VV Eext
Programma zondag 13 februari
GKC 2
– Eext 3
FC Zuidlaren 2 – Eext 2
BNC 1
- Eext 1

vertrek 08.45 uur aanvang 10.00 uur
vertrek 08.45 uur aanvang 10.00 uur
vertrek 13.00 uur aanvang 14.30 uur

Programma zaterdag 19 februari
The Knickerbockers – Eext Vr 1
Programma zondag 20 februari
Leo 4
- Eext 3
Eext 1
– Farmsum 1

aanvang 10.00 uur

vertrek 10.45

aanvang 12.00 uur
aanvang 14.00 uur

VV Eext, afd. jeugd
Zaterdag 12 februari
Gieten JO10-1 - Eext JO10-1
ST Gieten/ Eext JO12-2 - SJO BBC Jo12- 1JM

aanvang 09.00 uur
aanvang 10.30 uur

-4-

