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Herdenking 4 mei Eext
Woensdag 4 mei a.s. herdenken wij de slachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en
vredesmissies nadien.
De herdenking start met een bijeenkomst in de kerk.
Belangstellenden worden verzocht daar om 19.15 uur
aanwezig te zijn.
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zal wethouder Henk
Heijerman een toespraak houden namens het gemeentebestuur van Aa en
Hunze.
Tevens wordt gesproken door het 4 mei comité en verlenen muziekvereniging Togido, Manouk Bruggink en Anieska Siegers, leerlingen van de
Prins Willem Alexanderschool, hun medewerking.
Vanaf circa 19.50 uur zal de kerkklok luiden en kan een ieder vanaf de kerk
naar het gedenkmonument lopen. De stoet zal worden voorafgegaan door
trommelslagers. We stellen ons voor het monument op in een halve cirkel.
Nadat de kerkklok 20.00 uur heeft geslagen, wordt 2 minuten stilte in acht
genomen.
Daarna slaat de kerkklok 1x en zal de bloemlegging worden ‘aangeblazen’.
Na het aanblazen wordt er namens de gemeente Aa en Hunze een bloemstuk
gelegd.
Vervolgens is er na afkondiging gelegenheid voor de aanwezige organisaties,
leerlingen van de Prins Willem Alexanderschool, familie en overige
aanwezigen om bloemen te leggen. Wanneer de bloemlegging is
‘afgeblazen’, is de herdenking ten einde.
Na de plechtigheid bij het monument is er gelegenheid om een kop koffie te
drinken in Dorpshuis Homan, waarvoor wij u allen van harte uitnodigen.
Vlaginstructie 4 en 5 mei
Op 4 mei mag de Nederlandse vlag de gehele dag halfstok worden gehangen
vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
Op 5 mei mag er in top worden gevlagd tussen zonsopgang en zonsondergang. Beide dagen wordt er zonder wimpel gevlagd.
4 mei comité Eext
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Commissie Dorpsbelangen Eext
Algemene Ledenvergadering
Door Corona hebben we al 2 jaar geen Algemene Ledenvergadering kunnen
houden, maar inmiddels zijn er wel al bestuurswisselingen geweest.
Officieel moeten 3 van de 5 bestuursleden nog geïnstalleerd worden en
daarom kondigen we nu al aan dat onze Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 27 september a.s. wordt gehouden.
In deze vergadering zullen Ed Smit, Erwin Mathijssen en Danielle Martens in
het zonnetje worden gezet voor het vele werk dat zij hebben gedaan voor de
commissie.
Aangezien er nogal eens gevraagd wordt “wie zitten nu in de commissie?”
dachten we dat het misschien handig was om dit eens in ‘t Kraantie te
vermelden.
Voorzitter:
Rubert Bruining
Penningmeester: Niels Nijstad
Secretariaat:
Rianne Folkerts
Lid:
Roel Heuker
Lid:
Roelie Brink
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Nieuws over het Oostermoerfeest
Er wordt volop geklust. Iedereen doet er alles
aan om de straten in Eext te laten stralen tijdens
de Oostermoerfeestweek. En prachtige wagens
worden er gebouwd! Ook door Anderen en
Eexterzandvoort. Er zijn 20 wagens aangemeld
voor de optocht. Dus dat belooft iets moois.
Kaartverkoop gestart
Her en der worden nog een paar puntjes op de i gezet, maar de
programmering is rond. De ticketverkoop voor de feestavonden op 8 en 9 juli
gebeurt digitaal via ticketservice Eventree. Heeft u hier moeite mee en wilt u
kaarten bestellen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.
Daarnaast maken we op vrijdagochtend een muzikaal reisje door de tijd met
het Duo Golden Oldies. Kaarten hiervoor hoeven niet digitaal te worden
gekocht. Deze kaarten zijn verkrijgbaar in Onze winkel in Eext voor € 15,per kaart. Dit is inclusief koffie, drankje en lunch.
Kinderen aan het poten
Zo’n 65 kinderen hebben afgelopen week een pootaardappel, een emmer en
grond van ons ontvangen. Met daarbij uitleg hoe aardappelen groeien en hoe
ze een aardappelplant moeten verzorgen. We hebben ‘vroege’ poters
meegegeven, zodat we tijdens de Oostermoerweek hopelijk samen met de
kinderen kunnen gaan oogsten.
Wordt partner van de Club van Vijftig!
Iedereen moet van de Oostermoerfeesten kunnen genieten, dat is ons motto.
Daarom houden we de entreeprijzen zo laag mogelijk. De organisatie
verloopt prima. Maar het financiële deel is lastig. Door de omstandigheden
van de afgelopen jaren lopen de kosten hoger op en verwachten we dat de
Sponsor- gelden een stuk minder zijn.
Er is echter een grandioos idee ontstaan: de ‘Club van Vijftig’!
Iedereen die het Oostermoerfeest een warm hart toedraagt, kan partner
worden. Na betaling van € 50,- is partnerschap van de Club van Vijftig een
feit. Dit is een eenmalige bijdrage, alleen geldig voor het Oostermoerfeest
’22. Hiervoor komt uw naam op een ‘Club-van-Vijftigbord’ tijdens het
Oostermoerfeest ’22 en u ontvangt een extra brede welkomstlach van de
organisatie en al die mensen die hierdoor van het feest kunnen genieten.
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U kunt heel eenvoudig partner worden, door € 50,- over te maken op
NL18 RABO 0316 20 3823 o.v.v. Club van Vijftig. Of neem contact op met
onze penningmeester Bert de Jonge via 06 252 40 455 of
eext@oostermoerfeest.nl en kies zelf hoe u wilt betalen. Na betaling
ontvangt u een bewijs.
Vragen?
We proberen u regelmatig op deze manier bij te praten over de Oostermoerfestiviteiten. Neem gerust contact met ons op, als u vragen heeft.
Dit kan via Dina 06 519 43 768 of eext@oostermoerfeest.nl of trek gewoon
iemand van de organisatie aan de mouw:
Eext: Dina Mennega, Marten Hilbolling, Annie Smit, Roelof Jan Tienkamp,
Marc Nijhof en Cora Kuiper
Anderen: Egbert Regien, Roelie Smelt, Coba Boer en Luchienes Lesschen
(Rolde)
Eexterzandvoort: Bert de Jonge, John Koop en Marjan Kroeze
Wij zijn te volgen via Instagram, twitter, facebook en
de website oostermoerfeest.nl

Hartveilig Eext
Maandag 9 mei is er voor vrijwilligers en geïnteresseerden
een inloop van 19.00- 20.00 uur in het dorpshuis, café
Homan, Hoofdstraat 12.
Een prima moment om elkaar te treffen voor opmerkingen en
vragen.
Mocht je twijfels hebben over de instellingen van je telefoon (geluid van je
alarmering) dan kun je deze met behulp van onze telefoondeskundige zo
nodig aanpassen.
We zien je graag op 9 mei in het dorpshuis!
Bezoek en like de Facebookpagina Hartveilig Eext
Al gecertificeerd maar nog geen lid? Meld je aan op hartslagnu.nl
Namens Hartveilig Eext,
Hendriek, Martijn en Paula
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Ossengames
Helaas hebben we moeten besluiten om dit jaar geen
Ossengames te organiseren. Het werd te kort dag en
vanwege de Oostermoer- festiviteiten zullen de
Ossengames niet doorgaan.
Volgende jaar zullen de Ossengames weer op de IJsbaan
plaatsvinden en we hopen dan samen weer er een mooi weekend van te
kunnen maken!

Coöperatie Onze winkel
De maanden met de R in de maand zijn voorlopig
weer voorbij. We naderen de meivakantie en tal van
bijzondere dagen.
Onlangs hebben we een folder in Eext rondgebracht.
Natuurlijk is er maandelijks deze nieuwsbrief en
schrijven we af en toe actuele zaken over Onze winkel in ‘t Kraantie.
Niet iedereen in Eext is geabonneerd op de nieuwsbrief en niet iedereen leest
‘t Kraantie. Daarom leek het ons goed om Onze winkel weer eens in het
gehele dorp onder de aandacht te brengen.
We hopen op een mooi voorjaar en dat ook de toeristen Onze winkel weer
weten te vinden.
Het thema van deze maand is niet voor niets "Mediterrane": weer veel verse
groenten en natuurlijk de eerste aardbeien van de koude grond.
Op 7 mei (de dag voor Moederdag) organiseren we weer de bloemenmarkt.
IJsheiligen is dan bijna voorbij. Dus we kunnen weer volop planten in de tuin
en natuurlijk zijn er ook leuke plantjes en snijbloemen voor moeder.
Vanuit Onze winkel hebben we ook weer een "tafeltje" met koffie, koeken en
passend gebak. Tenslotte is het voorjaar.
Op 15 juni houden we de algemene Ledenvergadering. Noteer deze datum
vast in uw agenda.
Samen houden wij Eext leefbaar!

-7-

Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Vrijdag 29 april: soosavond
Soosdienst: Manon en Céline
20.00 – 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 met
acties voor scholen en verenigingen. Helaas is het ons niet gelukt om voor dit
jaar nog een nieuwe firma te vinden. Dus dit jaar komen wij jammer genoeg
niet bij jullie langs met geraniums.
We zorgen ervoor dat volgend jaar de geranium-actie wel doorgaat!
MPF-bus
De eerste MPF-bus is vol, er zal worden nagevraagd over een tweede bus.
Opgave voor de wachtlijst is mogelijk.
Wil jij ook mee? Geef je dan op bij Ilse, 06 185 39 030.
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.
Let op: De opgaven van 2020 zijn komen te vervallen: je moet je dus
opnieuw opgeven.

Toneel in Eexterzandvoort
Het kan weer, toneelspelen. Op 13 en 14 mei speelt toneelvereniging
Zandvoort het blijspel ‘OVER MIJN LIJK’ van Jan Koning.
Geheel in coronastijl speelt het zich af bij een uitvaartbedrijf. Toch valt er
veel te lachen.
We doen niet aan inflatie, dus de entree blijft gewoon € 5,00 en de
consumpties € 1,50. De uitvoeringen van Zandvoort staan bekend om
gezelligheid en een superverloting.
Aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis, Dalweg 1, Eexterzandvoort.
Hopelijk tot dan!
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Nationaal Park Drentsche Aa

(persbericht)

Zondag 1 mei houdt Nationaal Park
Drentsche Aa een excursie door het
bos en het veld van het Grolloërveen.
De excursie start om 14.00 uur bij de
Parkeerplaats op de hoek Uteringsweg,
Soartensdijk en Elperweg (9444 PK) bij Grolloo.
Het Grolloërveen en het Grolloërveld zijn ontstaan door noeste boerenarbeid.
Er moest ook ruimte ontstaan voor het vee, vooral schapen. En er werd veen
gewonnen, deels voor de verkoop, deels voor eigen gebruik. In de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw plantte Staatsbosbeheer er op de drogere
gebieden percelen bos aan voor de houtproductie. Het resultaat is een
gevarieerd landschap waar vele soorten planten en dieren zich thuis voelen.
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden
worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
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VV Eext
Beste voetbalvrienden,
In 2022 bestaat VV Eext 90 jaar. Ondanks de vele
“inhaalfeesten” en het Oostermoerfeest in Eext, willen we
dit prachtige jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De afgelopen maanden heeft een kleine afvaardiging van leden in overleg
met en in opdracht van het bestuur zich gebogen over het vraagstuk: wat
gaan we doen? Dit enthousiaste team heeft besloten om het jubileum op
sportieve en feestelijke manier te vieren op 16 en 17 september.
Zet deze vrijdag en zaterdag alvast in uw agenda want een jubileum vier je
met elkaar. Denk in dit weekend aan voetbal, pretpark, receptie, dansen, eten,
drinken en een hoop gezelligheid.
Diverse zaken zijn inmiddels vastgelegd en het programma ligt ook in grote
lijnen vast. Denk misschien ook even aan meehelpen, maar daarover later
meer.
Niet vergeten: 16 & 17 september jubileum-feestweekend van VV Eext.
Zowel bij de senioren als de jeugd wordt wekelijks gevoetbald. Eext 1 pakt al
9 wedstrijden achter elkaar punten, de dames doen theoretisch nog mee om
het kampioenschap en Eext 3 staat binnenkort op matchpoint ten aanzien van
het kampioenschap. JO10 en JO12 hebben de smaak te pakken en
verzamelen na de winterstop ook op knappe wijze punten. Kortom alle
redenen om nog eens even weer naar sportpark ‘t Veld te komen.
Met sportieve voetbalgroet,
Bestuur VV Eext
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VV Eext
Programma donderdag 28 april
Eext 1
- Farmsum 1
Eext 2
- Annen 4

aanvang 19.00 uur
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
Eext 3
- Gieten 5
Eext 1
- Heiligerlee 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 12.00 uur
aanvang 14.00 uur

Programma zondag 8 mei
Eext 2
- GKC 3
Leo 4
- Eext 3
Engelbert 1

- Eext 1

Programma donderdag 12 mei
Eext 1
- BNC 1
Eext 3
- Leo 4

aanvang
aanvang
vertrek
aanvang
vertrek

10.00 uur
12.00 uur
10.45 uur
14.00 uur
12.30 uur

aanvang 19.30 uur
aanvang 19.30 uur

VV Eext, afd. jeugd
Programma zaterdag 30 april
HS'88 JO10-4JM
- Eext JO10-1
Leo JO12-2
- St Gieten/ Eext JO12-2

08.45 uur
09.00 uur
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