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Ned. Ver. v.d. Volkszang Afd. Eext/Gieten. 

 
Na een lange periode van stilstaan willen we weer starten met onze 

Volkszang op dinsdagmiddag 15 maart van 14.00 tot 16.00 uur in het kerkje 

van Eext. 

Wij zingen nu op de 3e dinsdagmiddag van de maand i.v.p. donderdagavond. 

Graag zouden we er wat nieuwe leden bij hebben natuurlijk.  

Houd je van zingen, kom dan eens geheel vrijblijvend langs.  

Voor inl.: Jantje  Tel. 262563, of Joke Tel. 261695. 

 

 

 

Paas-tafelverkoop bij Onze winkel 

 
Op zaterdag 2 april zullen we voor “Onze winkel” 

een aantal tafels plaatsen met inclusief tentdaken.  

U kunt de tafels gratis gebruiken voor verkoop van 

artikelen die raakvlak hebben met Pasen. Als u zich 

aanmeldt via info@onzewinkeleext.nl zorgen wij dat 

er een tafel voor u klaar staat. Om misverstanden te voorkomen, het is niet de 

bedoeling dat mensen in één keer bieden op de hele tafel zoals bij sommige 

tafelverkopen in het land. In plaats van marktkramen staan er tafels. Dat is 

het verschil.  

Dit is een initiatief van Marleen en Betina. Zij hebben een aantal mooie 

paastakken en natuurlijk hun Eexter-slokje etc. Ons gevraagd of zij voor de 

winkel een aantal tafels mogen plaatsen. Zij zouden het erg leuk vinden als er 

meer mensen aansluiten.  

“Onze winkel” juicht dit initiatief natuurlijk van harte toe. 
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Van de redactie 

 
Nu het dorpsleven weer langzaam op gang komt, wordt er weer meer kopij 

aangeleverd en daar zijn we erg blij mee!  

Het komt (helaas regelmatig) voor dat de kopij te laat wordt aangeleverd. 

Heel vervelend voor de redacteur maar nog vervelender voor de inzender 

wanneer het stuk niet meer geplaatst wordt. Op de zaterdag of de zondag 

mag/ kan ook kopij worden ingeleverd!! 

Daarom nog even de regels op een rij: 

 

Aanleveren kopij  

• Digitaal: vóór maandag 18.00 uur via kraantie@eextinfo.nl 

• Via de kopijbus (bij Onze winkel): vóór zondag 18.00 uur. 

Bij het te laat inleveren is plaatsing niet gegarandeerd.  

Via de website eextinfo.nl vervolgens Over Eext en daarna Informatie kom je 

bij informatie over ’t Kraantie. Onderaan staat de lijst met de redacteur van 

de week, welke bij bijzonderheden gebeld kan worden.  

 

 

 

Persbericht 

 
 

 

 

PWA helpt War Child in Oekraïne 
 

Groep 7 en 8 heeft bedacht geld in te zamelen voor de 

oorlog in Oekraïne. Met onze school gaan we daarom 

zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen voor het 

goede doel War Child. Dat doen we door middel van een 

heitje voor een karweitje.  

Donaties zijn natuurlijk ook welkom. 

Helpen jullie ons mee?! 
 

mailto:kraantie@eextinfo.nl
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Vereniging voor Volksvermaken Eext   
Secretariaat Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext 

jarnalanjouw@hotmail.com 
 

Hemmeldag zaterdag 19 maart  

Op zaterdag 19 maart organiseren we voor de eerste maal een 

echte Hemmeldag. (11-15 uur). 

Het voorjaar breekt aan, dus we kunnen weer lekker schoonmaken en 

opruimen. Hemmeltied dus. 

Een mooie activiteit in de buitenlucht, lekker rondstruinen, wat geld 

verdienen en vooral gezellig. 

Omdat de IJsvereniging al twee jaar geen Boeldag heeft kunnen organiseren 

hebben zij inmiddels ook een hele verzameling. Zij zullen ook hun deuren 

openen en hun voorraad uitstallen bij de IJsbaan kantine aan de Kampstraat. 

Dus heb je spullen die je niet meer gebruikt, dan kan je op deze dag deze bij 

je thuis op de oprit of garage te koop aanbieden. Geen nieuwe spullen en 

alcohol verkoop. De opbrengsten zijn uiteraard voor jezelf. Meedoen is gratis 

voor zowel leden als niet-leden van de VVV. 

We zullen een mooie route maken met alle deelnemende adressen zodat je al 

wandelend, fietsend of auto langs alle adresjes in Eext kan.  

Onderweg op de route zullen we koffie/thee verkopen met wat lekkers, 

Dus mocht je mee willen doen, geef je dan op via bovenstaand email adres.  

Hopelijk tot de 19e! 

 

 

 

mailto:jarnalanjouw@hotmail.com
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Oranjevereniging Eext  

 
Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u van harte uit voor haar 

jaarvergadering op  

donderdag 10 maart a.s. in het Dorpshuis te Eext, aanvang 20.00 uur. 

 

1.  Opening 

2.  Vaststellen agenda 

3.  Ingekomen stukken 

4.  Mededelingen 

5.  Notulen jaarvergadering 11 maart 2020 

6.  Verslag activiteiten 2020/2021 

7.  Financieel verslag 2020/2021 

Verslag penningmeester 

Verslag kascommissie  

8.  Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet-herkiesbaar Richard de Vos en herkiesbaar Anja 

Bruggink  

Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij 

David Patty, secretaris 

9.   Programma Koningsdag 2022 

10. Rondvraag 

11. W.v.t.t.k. 

12. Sluiting  

 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons graag ondersteunen, dan kunt u 

contact opnemen met onze penningmeester, mevrouw Grieta Kamping,  

M 06 23755262 of via email kampingk@hetnet.nl.  

De kosten hiervoor zijn  € 5,- per gezin per jaar. Als donateur kunt u 

kosteloos deelnemen aan de activiteiten, die door de Oranjevereniging 

worden georganiseerd.  

We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor Koningsdag 2022.  
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V.V. Eext   
 

Programma zaterdag 12 maart 

Pekelder Boys Vr 1      –  Eext Vr 1          aanvang  14.00  uur 

  

Programma zondag 13 maart 

VKW 4       – Eext 3           aanvang  10.00  uur    

                                                                                        vertrek    8.45 uur    

Yde de Punt 2     – Eext 2         aanvang  10.00  uur     

                                                                                        vertrek    9.00  uur 

Eext 1       – Engelbert 1         aanvang  14.00  uur 

  

Programma zaterdag 19 maart 

Eext Vr 1      – The Knickerbockers        aanvang  14.30  uur 

  

Programma zondag 20 maart 

Eext 3       – Wijster 3        aanvang  10.00  uur 

Gieten 7       – Eext 2          aanvang  10.00  uur     

                                                                                      vertrek    9.00  uur 

Kwiek 1       – Eext 1         aanvang  14.00  uur    

                                                                                     vertrek    12.30  uur 

 

 

V.V. Eext, afd jeugd    
 

Programma zaterdag 12 maart 

Eext JO10-1    – Actief JO10-5 JM   aanvang   9.00 uur 

St Gieten/ Eext Jo 12-2 – Musselkanaal JO12-2  aanvang 10.30 uur 

 

 

 

 

 

Willem Schenkel is komende zondag 13 maart      

Pupil van de week! 
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