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Duurzame energie en energiebesparing
Wat zou u helpen bij verduurzamen en energie besparen?
Even je telefoon opladen, een douche nemen of het licht aandoen. De
aardappels opzetten, de thermostaat wat hoger zetten… Het is allemaal zo
vanzelfsprekend dat je er
nauwelijks bij stil staat. Alleen als
je jouw energierekening betaalt,
dan schrik je soms wel even. We
weten ook dat fossiele brandstoffen
als aardgas, olie en kolen ooit
opraken.
Als gemeente willen we graag bijdragen aan een duurzame wereld met
minder CO2 uitstoot. Tegelijkertijd is comfortabel wonen en besparen op de
energierekening voor onze inwoners ook erg belangrijk. Om deze doelen te
behalen, moeten we allemaal de handen uit de mouwen steken door energie
te besparen en over te stappen op schone energiebronnen. Daarom willen we
graag weten:
Wat zou u helpen bij verduurzamen en energie besparen?
Wat speelt er bij u op dit gebied? Wat vindt u belangrijk? Waar ziet u kansen
en mogelijkheden of misschien vooral belemmeringen? Oftewel: wat heeft u
nodig om te verduurzamen en energie te besparen?
Enquête
Samen met de Hanzehogeschool Groningen heeft de gemeente Aa en Hunze
een enquête opgesteld. De uitkomsten hiervan helpen de gemeente bepalen
welke acties het beste passen bij de wensen van de inwoners. Uw antwoorden
zijn dus heel waardevol voor ons! Doet u mee?
Invullen
Deelname aan de enquête is volledig anoniem. U kunt de enquête online
invullen via onze dorpswebsite www.eextinfo bij “Laatste nieuws”.
Wilt u alvast aan de slag met energie én geld besparen? Meldt u zich dan aan
voor een gratis advies van een energiecoach. Meer informatie hierover vindt
u op www.energiecoachaaenhunze.nl.
Liever een papieren vragenlijst? Bel dan naar 14 05 92. Het invullen duurt
± 15 minuten. Daarnaast gaan studenten de komende 2 weken ook de wijken
in om inwoners actief te benaderen.
Alvast dank voor uw hulp!
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Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Wij zijn elke vrijdagavond weer geopend. Voor de jeugd van 12 t/m 15 van
20.00 tot 22.00 uur. Voor 16+ zijn we van 22.00 tot 00.00 open.
Soosdienst
25 maart: Berni en Manon
1 april: Cecilia en Stef

Landbouwvereniging Eext
Zoals jullie niet ontgaan is was het de afgelopen periode lastig om
activiteiten te organiseren. Gelukkig mag er weer wat meer en daarom vinden
wij het weer tijd om een avond gezellig samen te komen.
Wij willen jullie graag uitnodigen voor een bak koffie en een borrel op
vrijdag 22 april om 20.00 in café Homan.
Dit kan alleen doorgaan als er genoeg animo voor is, dus graag aanmelden
vóór 15 april!
Dit kan door te mailen naar Vleesveebedrijfkamping@gmail.com of je kunt
Arjan bellen op 06- 252 03 583.

Toneelvereniging Concordia
Het kan en mag weer dus onze contactavond is op zaterdag 26 maart en gaat
door!!!!
We verwachten jullie en partners om 20.00 uur in café Homan voor de
gezellige avond en die georganiseerd gaat worden door Ellie en Bertjan
Tot zaterdag
Het bestuur
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Hoewel de bouw van het pand nog niet geheel is afgerond, is op de
buitenterreinen een showtuin ingericht die sinds
zaterdag 5 maart geopend is.
Met een grotere showtuin en een ruimer assortiment wordt in Gieten
voortaan nóg beter ingespeeld op de behoefte van de klant. Niet alleen
bestrating maar ook tuinhout, schuttingen, tuinverlichting en kunstgras
kunnen er uitgebreid worden getoond.
“Natuurlijk wordt in de showtuin niet alles uit het assortiment getoond. Maar
wat er niet is, kan worden besteld bij de topmerken waarvan wij ons dealer
mogen noemen zoals MBI, Tuindeco, Gardenlux, Kijlstra, StoneBase en
LightPro” geven de broers Erwin en Harmjan Poelman aan.
Een goede prijskwaliteitverhouding staat daarbij altijd voorop, op de voet
gevolgd door betaalbare kwaliteit tuinmaterialen voor iedere portemonnee.
De naam zegt het al: Poelman is Totaal in Tuinen.
Poelman TuinTotaal, Hoevenkamp 17, Gieten.
Tel. 0599- 745088 info@poelmantuintotaal.nl

www.poelmantuintotaal.nl
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Paasvuur 2022
Het mag weer! Na 1 jaar door droogte en 2 jaren Corona mogen we dit jaar
weer het Paasvuur aansteken en wel op zondag 17 april (1e Paasdag).
Het vuur wordt om 19.30 uur aangestoken op de hoek Torenweg/ Walakkers.
De catering zal verzorgd worden door gymnastiekvereniging ADO.
Alle consumpties zijn gratis. Om de kosten van het evenement te dekken en
de clubkas te versterken, kunt u een vrije bijdrage doen in de daarvoor
aanwezige bus.
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw snoeihout bij de weg te leggen
(a.u.b. niet tegen bomen of heggen aan i.v.m. het oppakken).
De paasvuurcommissie komt dit dan tegen een vergoeding ophalen.
Neem hiervoor contact op met G.J. Springer, tel. 06 513 32 362.
Zelf brengen is gratis voor inwoners van Eext. Het kan gebracht worden op:
donderdag 14 april van 13.00 tot 20.00 uur
vrijdag
15 april van 13.00 tot 20.00 uur
zaterdag
16 april van 09.00 tot 16.00 uur
U mag ALLEEN SNOEIHOUT brengen.
Dus géén stobben, géén gebinten, géén geverfd hout, géén pallets enz.
De Commissie en de gemeente zal hier op toezien (bij overtreding kan zelfs
de vergunning ingetrokken worden).

PWA helpt War Child in Oekraïne

Wat hebben de leerlingen van de PWA hard hun best gedaan!
Mede dankzij u hebben zij € 615,- opgehaald.
Bedankt aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt!
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VV Eext
Programma zaterdag 26 maart
Damacota Vr 1
- Eext Vr 1
Programma zondag 27 maart
Eext 2
- SVZ 2
Witteveense Boys ’87 2 - Eext 3
Eext 1

- Bareveld 1

Programma donderdag 31 maart
Eext 1
- Engelbert 1
Programma zondag 3 april
Eext 3
- Smilde ’94 2
SVZ 2
- Eext 2
Pekelder Boys 1

- Eext 1

Programma donderdag 7 april
Eext 1
- Farmsum 1

aanvang 13.00 uur

aanvang
aanvang
vertrek
aanvang

10.00 uur
10.00 uur
08.30 uur
14.00 uur

aanvang 18.45 uur

aanvang
aanvang
vertrek
aanvang
vertrek

10.00 uur
10.00 uur
08.45 uur
14.00 uur
12.30 uur

aanvang 18.45 uur

-8-

