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Oranjevereniging Eext 
 

Binnenkort zal het bedrag voor het donateurschap van de Oranjevereniging 

weer via automatische incasso worden afgeschreven. In deze coronatijd 

komen we niet persoonlijk bij u aan de deur. Daarom willen wij de 

donateurs, die nog geen machtiging voor een automatische incasso hebben 

afgegeven, vragen of ze via een bankafschrijving het bedrag ad  € 5,- over 

willen maken naar: 

bankrekeningnummer: NL85RABO0316210668  t.a.v. de Oranjevereniging.  

U ontvangt hierover binnenkort ook nog informatie in de brievenbus.  

Bent u nog geen donateur en wilt u dit graag worden, of wilt u overstappen 

naar een automatische incasso, dan horen wij dit graag. U kunt hiervoor 

bellen of mailen naar Grieta Kamping, T 06-23755262  of   

E kampingk@hetnet.nl. 

Zoals aangegeven door Veiligheidsregio Drenthe zullen er tot 1 juni geen 

grote evenementen georganiseerd mogen worden. Het bestuur is druk bezig 

om te kijken naar alternatieven op Koningsdag, die wel kunnen en 

coronaproof zijn. 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

  

 
Ik heb op 1 maart tijdens het wandelen via Kerkweg, Walakkers, 
Torenweg, Anderenseweg en Stationsstraat een handschoen verloren. 
Het gaat om een zwarte linker dames handschoen, merk GORETEC. 
Het waren handschoenen van goeie kwaliteit, vandaar mijn oproep. 
Alvast bedankt. 
 
Alie Vrieling      
Brinkstraat 4       
0592 481 772      
06 4244 3210 
 

mailto:kampingk@hetnet.nl
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       Mede namens mijn familie wil ik u bedanken voor uw 
medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
                         van mijn man, onze vader en opa 

  

Henk Post 
  

Speciaal danken wij onze huisarts I. van der Ven en  
I-Care Thuiszorg voor de goede zorg. 

  
Diny Post-Meppelink 

  
Maart 2021 
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Evaluatie enquête glasvezel 

Eext heeft nu bijna een jaar ervaring met glasvezel. 

Glasvezel is bij 52,1% van het totaal aantal woningen in Eext aangelegd. 

Oftewel, er zijn 331 aansluitingen.  

Een aantal weken geleden is gevraagd hierover een enquête in te vullen. Dit 

is door 54 inwoners gedaan. Opvalt is  dat 

• Ongeveer 37% is ontevreden (5 of lager) en 63% (6 of hoger) is 

tevreden. 

• Dat er toch veel mensen zijn met klachten over de geleverde TV 

dienst, dat het wel is verbeterd maar nog steeds niet optimaal. 

• Bewoners liever uit andere providers kunnen kiezen (Delta & Caiway 

zijn hetzelfde bedrijf). 

• 54% gaat door met glasvezel en 23% (oftewel 12 inwoners) zegt te 

gaan stoppen. 

• De overige weten het nog niet, waarbij onder meer providerkeus een 

rol speelt. 

De uitkomsten van de enquête zijn geanonimiseerd doorgestuurd naar Drents 

Glasvezel Collectief (DGC). Het dagelijks bestuur van DGC heeft 

voortdurend overleg  met Delta Fiber Networks (DFN) en Caiway/Delta. 

Niet alleen in Eext maar ook in andere dorpen zijn er minder goede 

ervaringen, maar ook veel positieve. Gebleken is dat veel technische 

problemen eenvoudig op te lossen zijn. Veelal gaat het dan om de 

binnenhuisaansluitingen. TV rechtstreeks aansluiten op utp-kabel en WIFI 

versterken met WIFI-units (Deco-setje). 

De klantenservice van Delta/Caiway laat soms te wensen over. Opvallend 

daarbij is dat de kwaliteit van de antwoorden via de “chat” aanmerkelijk 

beter zijn dan via de telefoon. 
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 Ook de informatievoorziening vanuit DFN is ontoereikend. Het feit dat 

Solcon als een nieuw aangesloten provider, naast Caiway, Delta en Online, is 

niet direct zichtbaar. 

De aanloopproblemen met glasvezel worden minder. Echter zijn nog niet alle 

problemen opgelost. Het Drents Glasvezel Collectief biedt hierbij de nodige 

ondersteuning door hun rechtstreekse contacten met de backoffice van DFN 

en Caiway/Delta. Namens het DB van Drents Glasvezel Collectief heeft Ben 

Mulder uit Gasteren aangeboden om ook de dorpsbewoners uit Eext te 

helpen.  

Een kort mailtje met de beschrijving van het probleem en telefoonnummer, 

postcode, adres kan gestuurd worden naar   

   emailadres: b.m.mulder @gmail.com 

Binnenkort  is er ook meer informatie te vinden op onze website eextinfo.nl. 

Tevens kan men voor tips terecht op https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-

wetenswaardigheden/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-wetenswaardigheden/
https://ingasteren.nl/vragen-tips-en-wetenswaardigheden/
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PERSBERICHT                                

 

 

Al wandelend en luisterend over 

de natuurbegraafplaats 

De lente verrast ons iedere dag! Met de zang van een winterkoninkje, 

bijvoorbeeld, de eerste bloesems of een mooie wolkenpartij. Dat is op een 

natuurbegraafplaats niet anders. Een wandeling over 

Natuurbegraafplaats Hillig Meer kan natuurlijk ook vragen oproepen 

over natuurbegraven, of over de Boskapel en het Hillig Meer. Sinds kort 

geeft een gratis luisterwandel-app al tijdens het wandelen informatie.  

 

Op gevoel of met een plattegrond erbij wandelen bezoekers over de 

natuurbegraafplaats. Op verschillende plaatsen laat de app dan weten dat 

informatie beschikbaar is. Vervolgens vertelt een lokale gids bijvoorbeeld 

over het oude bos, over grafmarkeringen of over de historie. De gids nodigt 

ook uit om op details te letten en om te voelen wat voor plek Hillig Meer is. 

Zo komt de bezoeker dichter bij de natuur en in zekere zin ook dichter bij 

zichzelf. 

Privé-rondleiding 

Met de luisterwandeling volgen bezoekers eigenlijk een privé-rondleiding. 

“Hillig Meer is een interessant gebied”, zo vertelt Gabriëlle Kuijer van de 

gelijknamige natuurbegraafplaats. “De ijstijden hebben dit landschap 

gevormd en onze voorouders woonden hier duizenden jaren geleden al. Zij 

begroeven hun overledenen in grafheuvels en hunebedden. Die grafheuvels 

zijn nog iedere dag onze inspiratie.”  

De luisterwandeling geeft ook informatie over natuurbegraven. “Van 

bezoekers horen we dat het prettig is om die toelichting te krijgen terwijl je 

ter plekke bent.” Maar stel dat het niet mogelijk is om naar Hillig Meer te 

komen, dan nog geeft de luisterwandeling een goed beeld. “Zeker”, bevestigt 

Gabriëlle. “De app is ook thuis te beluisteren en bevat veel foto’s.”  

 

Op www.hilligmeer.nl/luisterwandeling staat uitgelegd hoe mensen de 

luisterwandeling kunnen downloaden. De wandeling start vervolgens op de 

parkeerplaats van Natuurbegraafplaats Hillig Meer.  
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WOORDZOEKER 
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Eetcafé Homan 
 

Eens wat anders eten?  

 

Probeer dan onze vegetarische kikkererwtencurry! Een kruidige en romige 

curry die niet alleen heerlijk smaakt, het is ook een gerecht wat je gegeten 

wílt hebben wanneer je deelneemt aan de nationale ‘Week zonder Vlees’ die 

plaatsvindt van 8 tot en met 14 maart. Kiezen voor vis kan ook, want ook de 

zalmfilet met milde chilisaus is een echte aanrader. Uiteraard is er meer 

lekkers te halen dit weekend, zoals de met rauwe ham en brie overbakken 

kipfilet, de fijn gemarineerde spareribs en malse schnitzel. Voor de kleintjes 

is er een kindermenu en voor na is er Apfelstrudel met slagroom.  

 

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag serveren wij steeds variërende gerechten 

van onze kaart én is er de verrassende combideal (gerecht voor 2 personen 

met bijpassende drankjes). Deze week is dat: 

 

• Plate kipfilet met friet en 2 flesjes Leffe Blond bier*  € 33,80 

Bestellen?  

Uitsluitend vooraf en telefonisch via ons vaste nummer: 0592-261555. 

Bestellen in het eetcafé zelf is niet mogelijk. 

 

Afhalen?  

Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00-20.00 uur 

Ingang aan de voorzijde (terraszijde), uitgang via de zijkant. 

 

Lekker eten haal je in Eext, tot snel! 

 

Eetcafé Homan 

Hoofdstraat 12 

9463 PC Eext 

0592-261555 

www.eetcafehoman.nl  

 
 
 
 

http://www.eetcafehoman.nl/
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