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Van de redactie  

 
De redactie van ’t Kraantie wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2023 

toe. 

 

 

VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secretariaat Jarna Lanjouw, Middenstraat 12 , 9463 PP Eext 

jarnalanjouw@hotmail.com 

 

Inmiddels is het alweer 2023, dus de beste wensen voor iedereen.  

We hebben alvast een vooruitblik met een aantal leuke activiteiten. 

De jaarvergadering staat gepland voor 25 januari 2023 in Café Homan. De 

agenda hiervoor volgt binnenkort. 

Hieronder alvast een aantal leuke activiteiten die gepland staan voor de 

komende maanden. Binnenkort leest u in ’t Kraantie meer info over deze 

komende activiteiten.  

Nog geen lid van de VVV, maar zou u dat wel graag willen? Dat kan door 

een mailtje te sturen naar bovenstaand mailadres of 

naar m.t.wellen@gmail.com 

 

25 januari 2023    -    Jaarvergadering Café Homan 

18 februari 2023  -   Jaarlijkse Slipjacht i.s.m. de KNJV 

4 maart 2023     -    Online Bingo 

1 april 2023      -   Hemmeldag & stekjes markt 

 

 

 

Jeugdsoos Honk'72   
www.facebook.com/Honk72 

 

De kerstvakantie is weer voorbij, het nieuwe jaar is begonnen ! We hopen dat 

iedereen een goede jaarwisseling heeft gehad ! De soos gaat vanaf vrijdag  

13 januari weer open. Jullie zijn van harte welkom voor een gezellige avond ! 

Vanaf groep 7 tot 16 jaar van 20.00 tot 22.00 uur en  

voor 16+ zijn we van 22.00 tot 01.00 uur open. Zien wij je dan ? 

 

Soosdienst: Celine en Henk 

mailto:jarnalanjouw@hotmail.com
mailto:m.t.wellen@gmail.com
http://www.facebook.com/Honk72
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Pedicure Praktijk Ineke wenst u een 

lichtvoetig 2023! 

Ik ben Medisch Pedicure en heb een eigen praktijk aan huis, 
Kromveen 36, te Eext.                                                                                     

Indien u nog redelijk mobiel bent maar niet meer in staat om bij mij te 
komen, kan ik u ook thuis afhalen. In uiterste noodzaak kan ik ook bij 

u thuis uw voeten verzorgen. 

Voor mensen met DIABETES of REUMA bestaat de mogelijkheid om  
een groot gedeelte van de behandelingen VERGOED te krijgen via de 

zorgverzekeraar. 

Gediplomeerd Medisch Pedicure & Oncologisch Voetzorg 

Verlener 

Ineke Koerts          0592-263174           06-53845337 

www.pedicurepraktijkineke.nl 

 

 

 

VV Eext 
 

Programma zaterdag 21 januari. 

Eext Vr 1  -  Valthermond  Vr 1         aanvang 14.30 uur 

  

Programma zaterdag 28 januari 

Annen Vr 1 -  Eext Vr 1             aanvang 14.00 uur 

  

Woensdag 11 januari is de eerste kaartavond van 2023 om 20.00 uur in de 

kantine. 

Langs deze weg willen we jullie graag uitnodigen op zaterdag 21 januari v.a. 

20.00 uur in de kantine om samen te proosten op een mooi nieuw jaar. Het 

belooft een gezellige avond te worden.  
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Deelnemers / standhouders gevraagd Bloemenmarkt Eext 

 

Op zaterdag 13 mei organiseert Onze winkel een bloemenmarkt  in en rond 

de winkel. Je hoeft geen ondernemer te zijn om een kraampje te huren. Wij 

zijn op zoek naar ondernemers/hobbyisten die hun waar aan de man willen 

brengen tijdens deze markt. Standhouders betalen geen standgeld.  

 

We werken met eigen tafels (onder partytenten) en wanneer we niet 

voldoende tafels hebben, huren we marktkramen. De kosten van het 

eventueel huren van de materialen worden verdeeld en in rekening gebracht 

onder alle deelnemers.  

We willen zoveel mogelijk verschillende kraampjes, eventueel in de winkel, 

maar vooral op het pleintje voor/naast de winkel.  

 

Mocht je interesse hebben in een kraampje of een leuk idee hebben, stuur dan 

een mailtje naar onzewinkeleext@gmail.com 

Of klik via de button op de site www.onzewinkeleext.nl door naar de 

speciale bloemenmarkt page.  

mailto:onzewinkeleext@gmail.com
http://www.onzewinkeleext.nl/

