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Geachte lezers van 't Kraantie,
Rond 28 September zal het abonnementsgeld voor 't
Kraantie weer afgeschreven worden.
Hartelijke groeten,
Niels Nijstad

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

Volgende Inloop-koffieochtend: 27 september
Programma
27 september
11 oktober
25 oktober
8 november
22 november
13 december
27 december
10 januari

muziekquiz
spelletjes- /kletsochtend
filmpjes en verhalen over dassen, otters, bevers, roofvogels
enz. enz. door Tonnie Sterken uit Zuidlaren
nog niet bekend
nog niet bekend
kerst- / sinterklaasspel
geen koffieochtend
“nieuwjaarsborrel”

De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van
de maand van 10.00- 12.00 uur.
Iedereen (m/v) die dit leuk lijkt, is van harte welkom. Het is niet-leeftijd
gebonden en het is niet nodig je vooraf aan te melden.
Vragen: Ed: tel. 26 0888 of Roelie: tel. 06 83 35 38 50
Vervoer: Roelie: tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en
adres).
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Rabo ClubSupport 2022
Het kan nog! Breng uw stem uit vóór 27 september.
U kunt uw stem uitbrengen door naar de site Rabobank.nl/clubsupport te
gaan en in te loggen met de Random Reader Comfort of de Rabo-app.
De opbrengst zullen we gebruiken voor o.a. de aanschaf van een nieuwe
groentekoeling. De koeling die er nu staat (rechts bij de ingang) is erg oud
(en gebruikt daardoor veel energie), lekt en is ook nog een heel lawaaierig.
Steunt u ons? Alvast bedankt!
De strijd tegen voedselverspilling
25% korting op bepaalde producten
Producten die hun houdbaarheidsdatum bereikt hebben, krijgen op die
betreffende dag een sticker en zijn dan te koop met 25% korting.
Dat is in Onze winkel een normale gang van zaken, maar we willen dat toch
nog een keer onder de aandacht brengen
Het doel hiervan is om voedselverspilling tegen te gaan.
Een rijpere banaan, een brood van de vorige dag of vlees dat tegen z’n
houdbaarheidsdatum aan zit, zouden we normaal gesproken niet meer
verkopen. Maar lang niet iedereen weet bijvoorbeeld dat je vlees op de “ten
minste houdbaar datum” nog kan invriezen.
Dus bieden we producten met een “ten minste houdbaar datum”, op die
betrokken datum, met een korting van 25% aan.
Dat kan ver gaan, want die prijs geldt voor zowel een pak afbakbroodjes als
een pak zalmfilet.
Het mes snijdt aan twee kanten: klanten kunnen voor een mooie prijs
kwalitatief goede producten kopen en wij hoeven minder weg te gooien.
U kunt, ook gezien de prijsstijgingen van de laatste tijd (gas, elektra, inflatie,
kleding, enz.), hiermee uw voordeel doen.
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Gymnastiekvereniging ADO
Secr. M.Bruins-Kuik, Stationsstraat 50a, tel 0592-263593

Grote Clubactie/ RECTIFICATIE
Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de Grote Clubactie. Onze
leden komen donderdag 29 sept (of woe 28 sept) bij u langs om deze loten te
verkopen. Wij komen NIET met intekenlijsten vooraf bij u langs, maar we
hopen dat velen onze vereniging zullen steunen door het kopen van loten. De
loten kosten € 3.00 per stuk. Dus: Koopt u een lot, dan spekt u onze kas.
De uitslag komt in ’t Kraantie.
Dus alle loten die via intekenlijsten worden aangeboden zijn niet van ADO.
Verkoop loten. Evenals voorgaande jaren gaan we gezamenlijk de loten van
de Grote Clubactie verkopen. Willen alle leden vanaf groep 3 deze avond vrij
houden. We beginnen om 17.30 uur en om + 19.30 uur ben je weer thuis.
Verzamelen bij de Gymzaal.
Graag aanwezig zijn om 17.20 uur en bij verhindering graag bericht!!

IJsvereniging Eext
Ook de ijsvereniging Eext doet mee aan de clubsupport van de Rabobank.
Graag willen we uw stem ook krijgen voor de ijsvereniging Eext om de kas
te spekken
Als je lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bent mag je stemmen op je
favoriete vereniging/club. Ieder lid kan 3 stemmen uitbrengen en mag
maximaal 1 stem op een vereniging/club geven. Stemmen kan van 5 tot en
met 27 september.
Je kunt stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van Rabo
ClubSupport. Daarom heb je geen stemcode meer nodig. Meer info over de
Rabo ClubSupport is te vinden
www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers
Namens de IJSVERENIGING EEXT alvast bedankt
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Vereniging voor Volksvermaken Eext
Secr. Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext
Jarnalanjouw@hotmail.com

Zoals al eerder aangekondigd organiseren we op zondagmiddag 23 oktober
weer een bier/wijn wandeling in en rondom Eext.
Dus noteer alvast in uw agenda.
Ook deze keer zal dit in samenwerking zijn met zowel slijterij Pinotage uit
Annen en Eetcafé Homan. Laatst genoemde zal weer verschillende lekkere
hapjes aan ons presenteren en Pinotage zoekt daar lekkere wijntjes en bieren
bij. Ook kinderen kunnen uiteraard weer mee wandelen en proeven, voor hen
zal er bij elke stop ook iets te drinken met wat lekkers zijn.
Dus hopelijk tot de 23e oktober.
Groeten VVV bestuur
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V.V. Eext
Programma woensdag 21 september
Eext Vr 1
- LTC Vr1

aanvang 20.00 uur

Programma zaterdag 24 september
Pekelder Boys Vr 1 - Eext Vr 1

aanvang 14.00 uur

Programma zondag 25 september
Eext 2
- Noordster 3
Eext 3
- GSAVV Forward 17
Eext 1
- DSC ’65 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur

Programma zaterdag 1 oktober
Eext Vr 1
- Wildervank Vr 1

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 2 oktober
Borger 2 zo
- Eext 2
GRC Groningen 5

- Eext 3

KSC 1

- Eext 1

aanvang 10.00 uur
vertrek
8.45 uur
aanvang 11.00 uur
vertrek
9.30 uur
aanvang 14.00 uur

`

Om alvast te noteren!
De datums van de kaartavonden seizoen 2022/2023.
28 september
26 oktober
16 november
21 december
11 januari
15 februari
8 maart
29 maart
Aanvang van de avonden is om 20.00 uur in de kantine van de VV Eext.
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