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Coöperatie Onze winkel
Openingstijden Paasweekend
Goede Vrijdag 15 april: 08.30- 18.00 uur
Zaterdag
16 april: 08.30- 16.00 uur
1e Paasdag
17 april: gesloten
2e Paasdag
18 april: gesloten
Dinsdag
19 april: 08.30- 18.00 uur

Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Vrijdag 22 april: Koningsdag
Leve de koning!! Vrijdag 22 april organiseren zijn een vervroegde
Koningsdag met oudhollandse spelletjes. Een spelletjes-avond geheel
gesponsord door de Oranjevereniging Eext. Geen geld mee, geen
consumptiebonnetjes, alleen je oranje feestkleding aan en feesten maar!
19:00 - 20:30 uur: groep 5 & 6
20:30 – 22:00 uur: groep 7, 8 en middelbare school
22:00 – 01:00 uur: 16+
Geranium actie
Sinds vorig jaar is de firma waar wij de geraniums afhaalden gestopt. We zijn
druk bezig met het regelen van een nieuwe firma die ons van geraniums kan
voorzien. We houden jullie op de hoogte, dus hoe ’t Kraantie en Facebook in
de gaten voor informatie.
MPF-bus
De eerste MPF-bus is vol, er zal worden nagevraagd over een tweede bus.
Opgave voor wachtlijst is mogelijk.
Wil jij ook mee? Geef je dan op bij Ilse, 06-18539030. Alleen een retour is
mogelijk, een retourtje kost €10,00 of €12,50 afhankelijk van het aantal
opgaven. Contant en gepast bij vertrek betalen.
De bus vertrekt om 18:45uur vanaf de Jeugdsoos.
De opgaven van 2020 zijn te komen vervallen, je moet je dus opnieuw
opgeven.
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Nieuws van de organisatie van het Oostermoerfeest 2022
Vooruitlopend op de bekendmaking van het
programma alvast een boodschap voor alle
basisschoolkinderen uit Eext, Anderen en
Eexterzandvoort (en hun ouders). We moeten
namelijk nodig aardappelen poten!
Omdat de aardappels nodig de grond in moeten, kan dit bericht niet wachten
tot de rest van de programmering van het Oostermoerfeest rond is. Alle
boeren zijn al druk bezig. En jij kan daarmee helpen! Als jij je aanmeldt,
krijg je van ons een emmer, grond, een aardappel én uitleg hoe je een
aardappel moet poten. Dit kan je gewoon zelf thuis doen. Als je er goed voor
zorgt, groeit er een aardappelplant uit. Tijdens de Oostermoerweek kan jij je
aardappelplant laten zien en kunnen we de aardappels onder jouw plant
samen rooien.
Doe je mee? Meld je dan vóór 15 april aan via eext@oostermoerfeest.nl, dan
zorgen wij dat de spullen bij jou thuis worden bezorgd. Dus geef je naam,
adres en leeftijd door, zodat jij eind april jouw eigen aardappel kan poten.
Dit project is mogelijk dankzij de Rabo Club Support Actie en wordt
uitgevoerd door de organisatie van het Oostermoerfeest 2022 Eext, Anderen
en Eexterzandvoort.
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Oranjevereniging Eext
Koningsdag 27 april 2022
Het programma voor Koningsdag op woensdag 27 april ziet er als volgt uit.
We willen er graag weer als vanouds een gezellig feest van maken.
10.30 – 12.30 uur: Kinderprogramma voor kinderen van de basisschool
Hollandse spelletjes in een modern jasje op het voetbalveld. We sluiten de
morgen af met het gezamenlijk eten van een Hollandse lekkernij. Graag
willen we vooraf een inschatting kunnen maken van deelname van het aantal
kinderen aan de spelletjes. Opgave kan via onderstaand opgavestrookje of via
de mail.
20.00 - 22.30 uur: Pubquiz voor 12 jaar en ouder in dorpshuis café
Homan.
De vragenrondes van de pubquiz worden afgewisseld met bingo. Teams (2
tot 6 personen) kunnen zich aanmelden via mail of via onderstaand
opgavestrookje. Heb je geen team, dan is dit geen probleem, want uit de losse
aanmeldingen zullen teams worden samengesteld. Er zijn leuke prijsjes te
winnen!
Voor jeugd vanaf de basisschool wordt er in samenwerking met de jeugdsoos
op een nog nader te bepalen dag spelletjes georganiseerd. Informatie hierover
volgt nog in ’t Kraantie.
De activiteiten op Koningsdag zijn gratis voor donateurs van de
Oranjevereniging.
Nog even een reminder aan onze donateurs die nog geen machtiging voor een
automatische incasso hebben afgegeven en het donateursgeld ad € 5,00 nog
niet hebben overgemaakt om dit voor 27 april over te maken naar:
bankrekeningnummer: NL85RABO0316210668 t.a.v. de Oranjevereniging.
Bent u nog geen donateur en wilt u dit graag worden, of wilt u overstappen
naar een automatische incasso, dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor
bellen of mailen naar onze penningmeester Grieta Kamping, T 06-23755262
of E kampingk@hetnet.nl.
Opgave voor de spelletjes en de pubquiz graag voor woensdag 20 april a.s.
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Inleveradres: Anja Bruggink, Kampstraat 28 of opgave mailen naar:
ahadderingh@hetnet.nl.

Opgave spelletjes

Naam:
…………………………………………………………………………………
Adres:
…………………………………………………………………………………
Leeftijd:
…………………………………………………………………………………
Tel.:
…………………………………………………………………………………
______________________________________________________________
Opgave pubquiz

Naam:
……………………….………………………………………………………..
Samenstelling team:
…………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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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).
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VV Eext
Programma donderdag 14 april
FC Zuidlaren 2
- Eext 2

Programma zaterdag 16 april
Eext 1
- Engelbert 1
Programma maandag 18 april
Eext 3
- SVDB 1
Farmsum 1
- Eext 1

aanvang 20.00 uur
vertrek 18.45 uur

aanvang 17.00 uur

aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur
vertrek 12.15 uur

Programma zaterdag 23 april
Eext Vr 1
- ST ACV/ Achilles 1894 Vr 4 aanvang 14.30 uur
Programma zondag 24 april
Tynaarlo 3
- Eext 2
Wedde 1

- Eext 1

Programma donderdag 28 april
Eext 1
- Farmsum 1
Eext 2
- Annen 4

aanvang 10.00 uur
vertrek
8.45 uur
aanvang 14.00 uur
vertrek 12.15 uur

aanvang 19.00 uur
aanvang 19.00 uur

Blues- en muziekliefhebbers opgelet!
Op zaterdag 23 april keert de vijfkoppige bluesband Blueztrail terug naar
Eetcafé Homan. De band verzorgt een avond gevuld met pure, stemmige
blues uit de jaren `50 tot heden. Van Muddy Waters, BB-King, Elmore
James, Sunny Boy Williams en Gary B.B. Coleman tot Etta James, Jimi
Hendrix, JJ Cale en John Mayer. Het optreden van Blueztrail staat garant
voor een enerverende avond uit; live muziek die raakt tot in de ziel.
Aanvang 21.00 uur en de toegang is gratis.
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