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Stichting begraafplaats Eext e.o 

 
Het begint weer mooi weer te worden dus gaat het onkruid ook weer groeien. 

Zo'n eerste keer na de winter is er van alles te doen. 

Zoals velen wel al hebben gezien misschien, staat er een nieuwe schuur. 

Voorts hebben we een zeecontainer aangeschaft zodat we wat meer 

opbergruimte hebben. Op deze manier kunnen we ook bij wat minder goed 

weer binnen koffie drinken. 

 

De schuur en de container moeten ook geschilderd worden. Dus daar hebben 

we ook wat mensen voor nodig die het mooi vinden om te schilderen.  

Al met al is er wel weer van alles te doen op de begraafplaats. 

 

Op vrijdagmorgen, 29 april, willen we dan ook weer beginnen. We roepen de 

vrijwilligers dan ook massaal op, met schoffel, naar de begraafplaats te 

komen. 

 

We beginnen, dan ook zoals gewoonlijk, weer om half negen. 

Voor een natje en droogje wordt gezorgd. 
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Dorpsmuseum De Kluis 

 
 

Indeling vrijwilligers maandag 9 mei 2022, 19.00 uur in De Kluis. 

 

Op 28 mei start het zomerseizoen weer voor Dorpsmuseum De Kluis. 

Ieder jaar maken we voorafgaand aan het seizoen een indeling van onze 

vrijwilligers voor de woensdag, zaterdag en zondag. 

Per dagdeel zijn twee vrijwilligers aanwezig. 

Op maandag 9 mei as. om 19.00 uur zijn we gezamenlijk in De Kluis om het 

schema rond te breien. 

Op onze vorige publicatie hebben we gelukkig al reactie ontvangen. 

Maar heb je interesse om ook af en toe bij te springen, dan zien we jou, naast 

alle vrijwilligers graag op 9 mei om 19.00 uur in De Kluis. 

 

Het Bestuur. 
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Herdenking 4 mei 

Dit jaar vindt er op 4 mei weer een herdenking plaats bij het monument met 

voorafgaand een herdenkingsbijeenkomst in de kerk. In ’t Kraantie van 

volgende week volgt nadere informatie. 

4 mei comité 

Commissie Dorpsbelangen Eext 
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

Volgende Inloop-koffieochtend: 26 april  

Dit keer weer een spelletjes en/ of 

kletsochtend 

 

Programma: 

10 mei  Een presentatie over assistentiehonden door Jessica en Ilja. 

   Als beroep geven zij hondentrainingen en gedragsadviezen. 

   Een leerzame ochtend, ook voor hondeneigenaren! 

24 mei  spelletjes / kletsochtend 

14 juni  muziekquiz en gezamenlijke maaltijd (vanaf 11.00 uur) 

28 juni  spelletjes / kletsochtend     

 

De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand van 10.00- 12.00 uur. 

 

We zijn geen vereniging, gewoon een gezelligheidsgroep: de deur staat open 

voor (oud)inwoners van Eext om naar deze ochtenden te komen. Iedereen die 

dit leuk lijkt, is van harte welkom. Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet 

nodig je vooraf aan te melden.  

 

Vragen of vervoer nodig? 

Bellen naar: Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en 

adres) of Ed, tel. 26 08 88.  

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Oranjevereniging Eext 

 
Koningsdag 27 april 2022 

Het programma voor Koningsdag op woensdag 27 april ziet er als volgt uit.  

 

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.  

20.00 - 22.30 uur: Pubquiz voor 12 jaar en ouder in dorpshuis café Homan 

onder leiding van Hayo Boon. 

De vragenrondes van de pubquiz worden afgewisseld met bingo. Teams (2 

tot 6 personen) kunnen zich aanmelden via mail of via 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 de jeugd vanaf de basisschool worden er in samenwerking met de 

jeugdsoos op een nog nader te bepalen dag spelletjes georganiseerd. 

Informatie hierover volgt in ’t Kraantie. 

 

Doe je mee maar heb je je nog niet opgegeven voor de spelletjes of pubquiz, 

we horen het graag voor zaterdag 23 april a.s. Dit kan via het 

opgavestrookje (zie ‘t Kraantie van vorige week), inleveradres: Anja 

Bruggink, Kampstraat 28 of via de mail naar ahadderingh@hetnet.nl.  

 

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. 

 

 

mailto:kampingk@hetnet.nl
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V.V. Eext 

 

Programma zaterdag 23 april 

Eext Vr 1   –  St ACV/Achilles 1894 Vr 4      aanvang  13.30 uur 

  

Programma zondag 24 april 

Tynaarloo 3    –  Eext 2              aanvang 10.00 uur 

                  vertrek  08.45 uur 

Wedde 1     –   Eext 1            aanvang  14.00 uur    

                  vertrek  12.15  uur 

  

Programma donderdag 28 april 

Eext 1      – Farmsum 1               aanvang  19.00 uur 

Eext 2      –   Annen 4             aanvang  19.00 uur 

  

Programma zaterdag 30 april 

The Knickerbockers  – Eext Vr 1           aanvang 10.00 uur 

  

Programma zondag 1 mei 

Eext 2    –   Kwiek 8            aanvang 10.00 uur 

Eext 3   –   Gieten 5             aanvang  12.00 uur 

Eext 1    –  Heiligerlee 1            aanvang  14.00 uur 
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