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Jaarvergadering Boermarke Eext 
  

Graag nodigen wij de markegenoten van Eext uit voor de jaarvergadering van 

de Boermarke. Deze vergadering zal plaatsvinden op: 

  

Zaterdag 7 maart 2020 aanvang 9.30 uur in Bistro De 7 Ossen te Eext. 

 

 

 

 

Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr: Kerkstraat 11, gasselte.Tel: 0599-565652 

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Potgrondactie 

Het voorjaar nadert alweer. Heeft u ook zin om straks de bloemetjes buiten te 

zetten? Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. houdt de jaarlijkse potgrondactie in 

Eext. 

 

Goede potgrond, gunstige prijzen, bij u thuis geleverd. 

 

I.v.m. de coronamaatregelen mogen we dit jaar niet bij u langs om de 

bestellijst op te halen. 

Wij hopen dat u onze vereniging steunt en potgrond gaat bestellen. 

 

1 zak potgrond = € 4,50  

Aanbieding: 3 zakken potgrond = € 12,50 

Super aanbieding 5 zakken potgrond = € 18,00 

 

Bestellen kan tot 6 maart 2021 via: 

- Mail naar potgrond@togido.nl 

- App naar 06-57371441 

- Bel naar 06-57371441 

 

Vermeld bij uw bestelling naam, adres en aantal zakken. 

 

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een betaalverzoek. 

Wilt u anders betalen, dat kan ook in overleg. 

 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
mailto:potgrond@togido.nl
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We komen zaterdag 13 maart de zakken potgrond bij u thuis bezorgen. 

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 03 maart. 

Zet uw papier op tijd en zichtbaar aan de doorgaande weg. 

De oud papier actie start om 18.30 uur. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Volg ons ook via facebook of twitter. 

 

Repetitie A orkest wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van Eext van 

19.30-21.30 uur. 

Het B orkest repeteert om de twee weken in de gymzaal van 18.15 uur tot 

19.15 uur.  
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VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secr Jarna Lanjouw, Middenstraat 12 Eext  

06 51491716 of jarnalanjouw@hotmail.com 

 

Zondagmiddag 7 maart gezellige en spannende online BINGO! 
 

Ondanks dat we nog steeds in een lockdown zitten, willen we toch graag 

weer wat gaan organiseren binnen de huidige regels. Dit keer is het een 

online Bingo, op zondag middag 7 maart vanaf 16 uur. 

 

Gewoon lekker thuis meespelen met een gezellige bingo en natuurlijk zijn er 

leuke prijzen te winnen! 

Deelname is voor alle inwoners van Eext en uiteraard alle leden. De 

deelname is dit keer gratis en daarvoor krijg je 4 bingo kaarten. Wil je met 

meer kaarten meespelen, dat kan natuurlijk ook.  

Extra kaarten zijn te koop voor € 1,00 voor 4 kaarten. Deze extra kaarten zijn 

af te halen bij Onze winkel. Graag contant en gepast betalen.  

We hopen natuurlijk op een grote deelname en dat we er een gezellige en 

spannende middag van kunnen maken.  

 

mailto:jarnalanjouw@hotmail.com
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Na bijna 37 jaar met veel plezier in Eext te hebben 

gewoond, wordt het voor ons tijd voor iets anders. Wij 

verhuizen naar Emmen. 

Bij deze zeggen wij alle donateur- en 

lidmaatschappen op. 

 

Groet,  

Derk en Willy de Jonge 

 

 

 

Klimaatalarm Drenthe 
(persbericht) 

 
Doe mee aan Drents Klimaatalarm 

Op zondag 14 maart a.s. wordt landelijk in bijna veertig steden alarm 

geslagen voor het klimaat. Dit om kiezers te stimuleren op 17 maart te 

stemmen voor een groener, eerlijker en sneller klimaatbeleid 

(klimaatalarm2021.nl). Ook in Drenthe is een enthousiaste coalitie bezig met 

de voorbereidingen van dit Klimaatalarm. Een fysieke demonstratie wordt in 

Drenthe niet georganiseerd, maar er kan op verschillende andere manieren 

mee worden gedaan.  

Er wordt al een flinke tijd hard gewerkt om de organisatie rond te krijgen. 

Leerlingen van het Dr. Nassau College Assen, Grootouders voor het Klimaat, 

Milieudefensie, een lokaal FNV-netwerk en de Woonbond hebben hun 

krachten gebundeld. Als organisatieteam vinden ze het belangrijk om 

duidelijk te maken dat er geen tijd meer te verliezen is. Dat het urgent is om 

het klimaatbeleid grondig bij te stellen en dat Nederland op 17 maart 

aanstaande kiest voor politici die een koeler klimaat een warm hart 

toedragen. Om dat zichtbaar te maken plaatst de organisatie op 14 maart 200 

bordjes in de Gouverneurstuin in Assen met daarop inspirerende 

klimaatboodschappen van Drentse burgers. 

 

http://www.klimaatmars2021.nl/
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Als je wilt deelnemen aan het 

Klimaatalarm Drenthe is het belangrijk 

dat je je op twee plekken opgeeft. Door je 

op te geven via 

klimaatalarmdrenthe@gmail.com krijg je 

het uitgewerkte programma voor Drenthe 

en raak je op de hoogte van de Drentse 

activiteiten. Door je op te geven op de 

landelijke website klimaatalarm2021.nl ga je deel uitmaken van de 

gebundelde alarmkracht in de bijna veertig steden in Nederland en kan je 

volgen wat er landelijk gebeurt. Hoe meer aanmeldingen, hoe harder het 

alarm klinkt, hoe verder we doordringen. 

 

In Drenthe kan je op verschillende manieren mee doen. Je kunt thuis 

klimaatalarmposters en je eigen klimaatboodschap laten zien. Die boodschap 

kan ook in de Gouverneurstuin in Assen getoond worden door het 

organisatieteam en je kunt hem gebruiken om mee te doen aan de wedstrijd. 

De wedstijd geldt voor kinderen, tieners en volwassenen. Leerlingen van het 

Dr. Nassaucollege in Assen vormen de jury. Zij kiezen bij wie een mooie 

glazen wereldbol als prijs thuis bezorgd wordt. Ben je actief op sociale 

media, dan kan je je eigen klimaatboodschap of een kant- en-klaar bericht 

van de organisatie posten. Op 14 maart om 14:30 uur kan je een livestream 

volgen van de landelijke organisatie en om 15:00 uur met tienduizenden 

andere deelnemers een alarm laten afgaan, zoals een wekker of een fietsbel.  

mailto:klimaatalarmdrenthe@gmail.com
https://klimaatmars2021.nl/doe-mee
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