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

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Potgrondactie 

Afgelopen zaterdag werd door de muziekvereniging haar jaarlijkse potgrond 

actie ten bate van de verenigingskas gehouden. Ongeacht het slechte weer 

kunnen we spreken van een zeer succesvolle actie. Ruim 900 zakken zijn er 

in Eext en Anderen rondgebracht. 

 

Ivm de corona pandemie moesten de potgrond zakken digitaal of via de 

telefoon worden besteld. Dit is massaal gebeurd tot volle tevredenheid van de 

vereniging en de bewoners.  

 

We kunnen terugzien op een fantastische actie en willen u hartelijk danken 

voor uw aankoop. 

 

Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 14 april. 

 

Avondklok 

Doordat de leden op tijd thuis moesten zijn i.v.m. de avondklok werd bij de 

laatste acties vroeger gestart met het verzamelen van het oud papier. Ook 

werden de containers op die dagen eerder geleegd. Dit gebeurde door de 

kraakwagens aangevuld met extra auto’s. Dit was noodzakelijk om de actie 

op tijd af te kunnen ronden. De route werd echter vanaf 18.30 uur opnieuw 

gereden maar dan versneld. 

 

Mocht de avondklok weer worden verlengd dan zal dit bij de volgende actie 

weer moeten gebeuren. 

  

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.  

 

 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
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We zijn verhuisd van Eshof 1 in Eext 
naar Telefoonstraat 7N in Zuidlaren. 

  
Hierbij zeggen we alle lidmaatschappen 

en donaties op. 
  

Rika en Lammert Venema. 
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Gymnastiekvereniging ADO Eext 
Secretariaat: Maria Bruins-Kuik, 0592-263592 

Binnenkort komen we weer langs om de donateurskaarten van de 

gymnastiekvereniging ADO rond te brengen voor het jaar 2021. In deze 

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

donateurs vragen of ze via een bankafschrijving het bedrag van € 6,=  

(alleenstaanden € 3,=) over willen maken naar: 

Bankrekeningnummer NL60RABO0316250015 t.a.v. 

Gymnastiekvereniging ADO. 

U ontvangt hierover binnenkort ook nog informatie in de brievenbus. 

Zoals voor iedereen is het voor ons als vereniging ook een moeilijke tijd en 

we hopen dat jullie ons, ook in deze tijd, blijven steunen. 

 

Jeugdsoos Honk ‘72 

 
Geranium-verkoop 

Goed nieuws!  

Wij hebben vanuit de gemeente toestemming gekregen om op aangepaste 

wijze de geranium verkoop van dit jaar door te laten gaan! 

U kunt via het onderstaande invulstrookje een bestelling doorgeven, kijk 

goed welke soort geranium u wilt, welke kleur en de hoeveelheid. 

U kunt uw bestelling doorgeven, door het invulstrookje in de bus te doen bij 

Céline Tjassens (Kromveen 17). 

 

Wij ontvangen de bestellingen graag uiterlijk 29-03-2021. 

 

U kunt het geld gepast bij de envelop in doen of overmaken naar  

Stichting Welzijnsorganisatie Impuls op rekeningnummer:  

NL46 RABO 0316 2004 09  

Omschrijving: geraniums + voor- & achternaam 

Graag aangeven op welke wijze u heeft betaald: 

• Contant      • Overgemaakt  

 

Op 11,12 of 13 mei brengen wij de geraniums op gepaste wijze bij u aan de 

deur.  
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------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Staande Geraniums 

Kleur o Lichtroze o Wit o Rood o Paars 

Aantal     

Prijs per stuk € 2,00 

Prijs per 3 stuks € 5,00 

 

Totale prijs: …………… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

Hangende Oostenrijkse Geraniums 

Kleur o Lila o Wit o Rood  

Aantal     

Prijs per stuk € 2,50 

Prijs per 3 stuks € 6,00 

 

Totale prijs: …………… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

Hangende Franse Geraniums 

Kleur o Donker 

rood met 

wit 

o Roze o   

Aantal     

Prijs per stuk € 2,50 

Prijs per 3 stuks € 6,00 

 

Totale prijs: …………… 

 

 
 

  

 
 

Naam: Adres: 

Naam: Adres: 

Naam: Adres: 
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                                              .-.-.-.-. 

De verloren handschoen van Alie Vrieling is gevonden door de fam. Dekker 

aan de Torenweg. 

.-.-.-.-. 

 

 

Persbericht 

 

Klimaatalarm Drenthe 

Zondag werd alarm geslagen voor het klimaat in de Gouverneurstuin in 

Assen. Om precies 15:00 uur klonk minuten lang lawaai van bellen, fluiten, 

ratels, trommels en andere lawaaimakers en luidkeels werd “Alarm, alarm 

voor het klimaat” gescandeerd.  

De Coalitie Klimaatalarm Drenthe slaat dit alarm omdat het klimaat in een 

wereldwijde crisis verkeert. Alleen met drastische maatregelen in de 

komende 10 jaar kan de opwarming nog beperkt blijven tot 1,5 graad, zoals 

verwoord in het akkoord van Parijs. Dit alarm is bedoeld om de kiezers op 

te roepen om woensdag bij het stemmen het klimaat op één te zetten en 

te kiezen voor kandidaten die de klimaatverandering echt gaan aanpakken.  

Het is een gezamenlijke oproep van verschillende organisaties: 

milieudefensie, Grootouders voor het Klimaat, Lokaal FNV, IVN, leerlingen 

van het Dr. Nassaucollege, Groene Kerk Assen en de Woonbond. De kerken 

lieten zich ook niet onbetuigd. Zij luidden minutenlang de kerkklokken van 

de Jozefkerk, de Rooms Katholieke kerk en de Adventskerk in Assen en van 

diverse andere kerken in Drenthe.  

Assen was één van de meer dan 40 steden in Nederland waar op hetzelfde 

moment het Klimaatalarm werd geslagen. In de Gouverneurstuin waren op 

borden 300 klimaatboodschappen te zien, afkomstig van inwoners vanuit 

heel Drenthe. Deze boodschappen konden op instemming rekenen van de 

bezoekers en passanten. Ze gaven mede aanleiding tot gesprekken over de 

noodzaak voor daadkrachtig klimaatbeleid. Of, zoals één van de 

boodschappen luidde: “Kies politici met een warm hart voor een koeler 

klimaat” 
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persbericht 
 
 
Goed nieuws voor de waterkwaliteit in de Drentsche Aa.  
 
In 2020 was er één overschrijding van de drinkwaternorm in de Drentsche 
Aa. In 2019 waren er geen overschrijdingen. En dat is goed nieuws voor de 
waterkwaliteit.  
 
Schone drinkwaterbron  
Een schone Drentsche Aa is belangrijk, omdat er water uit de bron 
gewonnen wordt door Waterbedrijf Groningen voor de bereiding van 
drinkwater. Het water uit de Drentsche Aa wordt na zuivering dagelijks 
door meer dan 200.000 mensen in onder andere de stad Groningen 
gedronken.  
 
Eén overschrijding  
Het Waterbedrijf Groningen meet in de periode van april tot en met 
december wekelijks de waterkwaliteit van de beek. De metingen worden 
getoetst aan de milieukwaliteitsnorm voor drinkwater. De overschrijding 
die in 2020 werd aangetroffen was een overschrijding van de stof MCPA. 
Deze stof zit in middelen die gebruikt worden bij de bestrijding van 
onkruiden op landbouwpercelen en sportvelden. Het middel mag niet 
worden gebruikt door particulieren.  
 
Een zo schoon mogelijke Drentsche Aa  
De provincie Drenthe, het Waterbedrijf Groningen en waterschap Hunze en 
Aa’s werken sinds 2015 samen in een programma om het water in de beek 
de Drentsche Aa zo schoon mogelijk te houden. In verschillende projecten 
nemen onder andere agrariërs en bedrijven maatregelen om emissie van 
chemische middelen te voorkomen of te beperken. In het verleden werden 
er te hoge concentraties van stoffen die in gewasbeschermingsmiddelen 
zitten in het oppervlaktewater aangetroffen. De doelstelling van het 
programma is om in 2023 nog maximaal één overschrijding aan te treffen 
bij het innamepunt. Voor 2020 is dit dus alvast gelukt. En dat is goed 
nieuws voor de waterkwaliteit.  
Want hoe minder gewasbeschermingsmiddelen er in het water komen, hoe 
minder er door het waterbedrijf uitgehaald hoeven te worden. 
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Hoofdstraat 12 - Eext - 0592-261555 - www.eetcafehoman.nl 

AFHAALMENU’S 

• Schnitzel                                                                                     €13,80 

met champignons, ui en spek of saus naar keuze 

• Satéspies van kippendijen met satésaus                             €13,80 

met kroepoek, uitjes en atjar 

• Spareribs                                                                                    €16,80 

met saus naar keuze 

• XXL-vleesmix                                                                             €18,80 

van kip, procureursteak, sparerib en schnitzel 

• Trio van vis                                                                                €16,80 

• Tortellini (vegetarisch)                                                            €14,60 

met tomatensaus, Parmezaanse kaas en salade 

• Kindermenu met friet, appelmoes en saus                          € 5,80  

met kroket/ frikandel/ kipnuggets/ kaassoufflé/ hamburger 
Alle gerechten worden, m.u.v. de tortellini, geserveerd met frisse salade en frietjes. 

Liever gebakken aardappelen? Meerprijs €2,00 

LEKKERS VOOR NA 

Sinaasappelbavarois met slagroom                                                       €5,00 

WEEKEND COMBIDEAL (2 PERSONEN) 

Plate schnitzel met 2 flesjes speciaal bier naar keuze                      €29,80 

Bestellen?  

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

Bestellen in het eetcafé zelf is niet mogelijk. 

http://www.eetcafehoman.nl/

