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Jeugdsoos Honk'72   
www.facebook.com/Honk72 

 

Oktoberfest!! 

Het is bijna zover, hebben jullie het al in je agenda genoteerd?  

4 November Oktoberfest 

Jullie zijn welkom vanaf 20.00 uur. 

De Soos onder de 18 jaar is gesloten. 

 

Agenda: 

 4  november  Oktoberfest 

11 november  lampionnen keuring 17.30 tot 20.00 uur 

 3  februari   soos bingo 

 
 

http://www.facebook.com/Honk72
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Vrouwen van Nu, afd. Eext        
 

Dinsdag 8 november krijgen we Annechien ten Have, aanvang 19.30 uur in 

ons dorpshuis bij café Homan. Zij runt samen met haar man en twee kinderen 

een varkensboerderij, akkerbouwbedrijf en biogasinstallatie in het Groningse 

Beerta.  Af en toe vertelt ze hierover bij RTV Noord. Op deze avond zijn 

onze mannen/partners ook welkom. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Volgende Inloop-koffieochtend: 8 november 

 

Programma  

8   november  Bloemschikken: meenemen: bak(je), schaar en/of mes 

22 november  Spelletjes/ kletsen 

13 december  Kerst- / sinterklaasspel 

27 december  geen koffieochtend 

 

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). 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Lampionnenoptocht PWA en de Hasselbraam                          
 

Donderdag 10 november wordt er tussen  

18.00 – 18:45 een lampionnenoptocht 

gehouden in het dorp (zie plattegrond).  

Iedereen is van harte welkom om langs de 

route te komen kijken. Wanneer er hier en 

daar wat lichtjes branden zal het er extra 

sfeervol uitzien.  

 

Bij extreem slecht weer zal er een 

lampionnenshow in school plaatsvinden.  

                                                     

Met vriendelijke groet, 

 

team PWA en de Hasselbraam 

 

 
 
 
                                                                     

Van de redactie 
 

Inzenden kopij 

Met ingang van 1 november moet de digitale kopij voor plaatsing ingeleverd 

worden voor zondag 20.00 uur (was maandag 18.00 uur) via 

kraantie@eextinfo.nl. 

Kopij via de postbus bij Onze winkel inleveren voor zondag 18.00 uur. 

Bij het te laat inleveren is plaatsing niet gegarandeerd. 

 

Digitale kopij moet verzonden worden als tekst in Word, zonder opmaak en 

tabellen e.d. Het Kraantie heeft een vast lettertype en lettergrootte. 

De nieuwe kopij (niet regelmatige inzender) en/of  kopij die ingeleverd wordt 

in de bus bij Onze winkel moet voorzien zijn van een factuuradres. 

 

 

 

mailto:kraantie@eextinfo.nl
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persbericht 

 

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting groot succes 

 
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland 

55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in 

Eext en Eexterveen gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! 

Gezamenlijk werd een bedrag van € 1245,66 opgehaald. De opbrengsten van 

de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor 

mensen met brandwonden voort te zetten.  

 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische 

traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de 

verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn 

het vooral de ontsierende littekens die het leven van 

brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden 

vaak nagestaard of zelfs gemeden. Daar moeten zij mee leren leven. De 

Brandwonden Stichting helpt hen daarbij. 

 

Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen 

deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, 

het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van 

de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de 

Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de 

plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle 

collectanten en gulle gevers in Eext en Eexterveen voor hun bijdrage aan ‘de 

strijd tegen de littekens’. 
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V.V. Eext   
 

 

Programma zaterdag 5 november 

Heiligerlee Vr 1 - Eext Vr 1             aanvang  14.00  uur 

  

Programma zondag  6 november 

Eext 2    - Gasselternijveen 3        aanvang  10.00  uur 

Eext 3     - Sc Stadspark 3         aanvang  10.00  uur 

Eext 1    - Buinen 1             aanvang  14.00  uur 

  

Programma zaterdag 12 november  

Eext Vr 1   - VVS Vr 1          aanvang  14.30  uur 

  

Programma zondag 13 november 

Warffum 2   - Eext 3          aanvang  10.30  uur     

               vertrek     9.15  uur 

Stadskanaal 4  - Eext 2          aanvang  11.00  uur     

               vertrek  10.00  uur 

Wijster 1     - Eext 1          aanvang  14.00  uur 

  

Programma zaterdag 19 november 

Eext Vr 1     - Wildervank Vr 1        aanvang  14.30  uur 
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Persbericht 

 

Beleef de herfst op het Balloërveld 
 

Zaterdag 5 november 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een 

afwisselende najaarswandeling over de grote stille heide. Op de grote stille 

heide zijn nog duidelijke sporen te zien zijn van vroeger tijden, zoals 

karrensporen uit de middeleeuwen, maar ook een tankgracht uit WO II.  

Tijd: 10:00 uur tot 13:00 uur, start: NP Parkeerplaats bij de Schaapskooi aan 

de Crabbeweg in Balloo. 

 

Duur/afstand: Ca 3 uur / 6 km 

 

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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