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Een groot natuurliefhebber is niet meer...... 

 

Na een kortstondig ziekbed is overleden, mijn lieve echtgenoot, 

onze dierbare vader en trotse opa 

 

Arnold Jansen 
 

  Finsterwolde, 2 sept. 1932                                    Eext, 13 juni 2021 

 

                                                                    Trijntje Jansen - Jansen 

 

                                                                     Marjan en Ton 

                                                                    Sam en Lynn 

                                                                 Merijn 

 

                                                                 Bert-Jan en Jannie 

                                                                 Berni 

                                                           Manon  

 

                                                          Anne en Rennie 

                                                           Stef 

                                                            Thijs 

                                                                Iris   

 
Arnold is thuis aan de Kerkweg 2 te Eext. 

Donderdag 17 juni heeft u aldaar, tussen 17.30 uur en 19.00 uur,  

de mogelijkheid om afscheid van Arnold te nemen. 

 

Wij hadden u graag uitgenodigd voor de uitvaart,  

maar door beperkingen en de maximale groepsgrootte 

zal deze in besloten kring plaatsvinden. 
 

  Correspondentieadres: 

  Fam. Jansen, 

  Kerkweg 2, 

  9463 PD Eext. 
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Stichting Begraafplaats Anderen, Eext en Eexterzandvoort 
 

Afgelopen vrijdagmorgen hebben we met een aantal vrijwilligers heel veel 

onkruid van de paden geschoffeld op de begraafplaats. Helaas was er zoveel 

werk dat we het niet af kregen. Daarom gaan we nogmaals aan de slag. 

Vrijdagmorgen 18 juni gaan we verder met het werk waar we gebleven zijn. 

Wij roepen de vrijwilligers op om, gewapend met schoffel, naar de 

begraafplaats te komen. We beginnen om half negen. 

Voor koffie wordt gezorgd. 

 

 

Dorpsmuseum De Kluis 
 

Sinds zaterdag 12 juni j.l. weer open voor bezoekers 
Eindelijk is er ook groen licht gegeven voor het openen van 

de musea. Dus kan er ook weer een bezoek worden gebracht 

aan Dorpsmuseum De Kluis. Net als voorgaande jaren is het museum geopend 

op woensdag, zaterdag en zondag van 14.00- 16.00 uur, nu echter alleen na 

reservering via info@dorpsmuseumdekluiseext.nl 
 

Uiteraard dienen we de nodige voorzorgsmaatregelen te volgen en zullen er 

voor de bezoekers een aantal voorwaarden aan het bezoek verbonden zijn: 

- Het maximaal aantal personen per groep is 4 personen en het aantal 

maximaal toe te laten bezoekers is 8 personen. 

- Bezoekers dienen minimaal 2 dagen voor bezoek te reserveren via 

info@dorpsmuseumdekluiseext.nl  

- Betalen is mogelijk vooraf of bij bezoek het juiste bedrag in een envelop 

af te geven. 

- Bij reservering dienen de bezoekers hun gegevens te verstrekken.  Zijn 

er meer personen uit meerdere gezinnen, dan dienen ook deze 

gegevens te worden vermeld. 

- Bij bezoek aan het museum is een mondkapje binnen verplicht. 

- Van het toilet kan GEEN gebruik worden gemaakt. 

- Bij binnenkomst zullen een aantal vragen worden voorgelegd. 

- In het museum vragen we de anderhalve meter afstand te respecteren. 

-  

We hopen weer vele bezoekers te mogen begroeten.          Het bestuur 
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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O.  
Secr. Kerkstraat 11, Gasselte. Tel. 0599- 565652       

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Start repetities 

Na maanden van muzikale stilte zijn de repetities voor leden 

tot 18 jaar enkele weken geleden na de eerste versoepelingen hervat. Deze 

groep is begonnen met nieuwe muziekstukken.  

De repetities van deze groep zullen plaatsvinden tot de zomervakantie om dan 

op een leuke manier te worden afgesloten. 

 

Dinsdag start ook het A-orkest weer op. In de verplichte coronavakantie 

hebben de leden een keuze kunnen maken uit de grote hoeveelheid muziek-

stukken die de vereniging rijk is.  

Daar is een top-20 uit geselecteerd waarmee de vereniging weer zal opstarten 

en de komende jaren vaak een keuze uit zal maken. Via facebook kunt u via 

een poll een keuze maken uit twee stukken. Het nummer met de meeste 

stemmen zal dan nog worden toegevoegd. 

De repetities vinden plaats in de gymzaal van Eext. 

 

Leerlingenbeleid 
Doordat de scholen geruime tijd dicht waren en fysieke muzieklessen 

verboden waren, werden de muzieklessen zoveel mogelijk digitaal gehouden. 

De schoolprojecten laveerden ook tussen de mogelijkheden door of vonden 

digitaal plaats. Afgelopen tijd zijn de proeflessen gestart en konden worden 

opgegeven voor de music4kids. 

Dit is succesvol verlopen. In Gieterveen is een blazersklas gestart van 5 

leerlingen en in Gieten met 2 leerlingen. In Eext is het music4kids project 

gestart met 4 leerlingen. 

 

Doorstromen leerling muzikanten naar het A-orkest 

Door de pandemie konden de leerlingen die geslaagd waren voor het theorie 

examen nog niet deelnemen aan het praktijk examen. Deze examens starten 

binnenkort.  

Wel zullen de leerlingen doorstromen naar het A-orkest. 

 

Leerlingen die doorstromen zijn Fleur (bugel), Vera (altsaxofoon), Lukas 

(bugel), Hendrieke (trompet), Thijs Anne (trompet) en Marit (slagwerk). 

We wensen deze muzikanten veel succes en plezier bij het A-orkest. 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
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Oud-papier 

Na een periode van lage opbrengsten voor het oud papier zijn de landelijke 

prijzen gestegen. De muziekvereniging is erg blij dat u ons via deze weg hebt 

blijft ondersteunen om de vereniging financieel gezond kunnen houden. 

De volgende oud-papieractie staat gepland op woensdag 14 juli. 

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.  

 

 

 

 

Vermist 

 

Zilverkleurige Gazelle herenfiets, grote maat. 

Deze stond op slot en is in de nacht van 5 op 6 juni jl. ontvreemd in de 

fietsenstalling bij Hotel Rikus. 

Indien u de fiets heeft gezien, graag contact opnemen met  

Hofsteenge rijwielverhuur, Kerkstraat 11, Eext. Tel. 0592- 262477 
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Commissie Dorpsbelangen Eext 
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

  

Inloop-koffieochtenden  
Op 8 juni j.l. zijn we met de koffieochtend weer van 

start gegaan met een gezellig “borreluurtje” en 

daarna een gezamenlijke maaltijd. De aanwezigen waren weer blij om op deze 

dinsdagochtend bijeen te komen en weer bij te praten. 

 

De volgende koffieochtend is op 22 juni om 10.00 uur. We gaan dan weer met 

spelletjes aan de gang. Er wordt nog nagedacht over het verdere programma 

(ja, wij moeten ook weer op gang komen). 

 

Inwoners maar ook oud-inwoners van Eext, dus óók nieuwe inwoners zijn 

van harte welkom, ook mannen! Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet 

nodig je vooraf aan te melden.  

De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op de 2e en 4e dinsdag van iedere 

maand van 10.00- 12.00 uur. 

 

Informatie of vervoer nodig?  

Bellen naar: Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en 

adres) of Ed, tel. 26 08 88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Coöperatie Onze winkel 
 

Deze maand bestaan we 8 jaar. Op zich geen bijzondere 

leeftijd, maar we willen het toch wel graag even 

noemen. Het is iets om trots op te zijn, want het gaat 

goed met Onze winkel en dat is ook iets wat we graag 

willen benoemen.  

Het gaat goed, mede dankzij onze medewerkers en 

vrijwilligers én dankzij u. Dus dank!  

 

Onze jaarvergadering stellen we uit tot na de zomer. Tijdens die bijeenkomst 

praten we u graag bij over de afgelopen twee jaar. In die jaren is er ontzettend 

veel gebeurd.  

Bent u nog geen lid van onze coöperatie? Meld u dan aan. Dit kan door een 

formulier in te vullen in Onze winkel of via www.onzewinkeleext.nl 

 

Leuk om het te geven en leuk om het te krijgen! 
Ja, je besluit toch maar op vakantie te gaan. Heerlijk er even tussen uit, je hebt 

het verdient, toch? Voor het verzorgen van de achterblijvende honden, cavia’s, 

goudvissen, hamsters, muizen, katten, paarden en ga zo maar door, is 

natuurlijk wel iemand te vinden. Een buurman of buurvrouw, familie in de 

buurt of vrienden. Als dank voor de goede verzorging is bij thuiskomst wel een 

cadeautje op z’n plaats. 

In plaats van een Bratwürst uit Duitsland of een doosje thee uit Engeland, 

pralines uit België, Zeeuwse bolussen, een Bossche bol uit Brabant, enz. enz. 

kan je natuurlijk een cadeaubon van Onze winkel geven. 

 

Doe eens wat anders!  

Neem een cadeaubon van onze Winkel. Deze bonnen 

zijn verkrijgbaar ter waarde van € 5,00 en € 10,00.  

Dus allerlei combinaties zijn mogelijk. Bij de bon(nen) 

krijgt je een gratis envelop, keuze uit verschillende 

groottes en kleuren. Wat je maar wilt! 

De bonnen behouden hun waarde tot 6 maanden na de 

datum van uitgifte. 
 

PS. Deze cadeaubonnen kan je natuurlijk ook geven ter gelegenheid van andere gebeurtenissen! 

 

------ Samen houden we Eext leefbaar ------ 

http://www.onzewinkeleext.nl/
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H.S.V. De Schaopwas                                                
 

Jeugdvissen 
A.s. vrijdag vissen we in de Haven van Annen om de 

Middenstandbeker tegen Hsv TOG. 

Verzamelen om 18.00 uur bij de Haven te Annen. We vissen van ca.18.30 tot 

20.30 uur. Vergeet niet een emmer mee te nemen. Als je mee wilt doen graag 

even aanmelden via de mail hsvdeschaopwas@gmail.com of  

via whatsapp 06-20616392. Ook nieuwe vissertjes van harte welkom !!! 

 

Senioren 

Woensdag 16 juni a.s. starten we met de middagcompetitie in het Klein 

Zwanemeer. We zullen de 5 resterende wedstrijden vissen volgens het 

programma, waarbij het slechtste resultaat niet mee telt. 

De loting is om 12.45 bij het te bevissen water. 

 

Vervolg programma 

1  juli    Noord Willemskanaal Vriezerbrug 

11  augustus  Langenbosch, Langenbosch Veendam 

25  augustus  Annerveenschekanaal, Brug Menweg 

8  september  Noord Willemskanaal Oudemolense brug    

Voor meer informatie over de vereniging kijk op onze website 

www.hsvdeschaopwas.nl  of like ons op facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hsvdeschaopwas@gmail.com
http://www.hsvdeschaopwas.nl/
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Speelweek Eext  
www.facebook.com/speelweekeext 

 

De leukste week van het jaar komt er weer aan!! Na overleg met de gemeente 

mogen wij dit jaar ook weer de Speelweek in nog enige aangepaste vorm 

organiseren.  

De Speelweek zal voor de 8e keer georganiseerd worden in de laatste week van 

de zomervakantie, op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 augustus.  

Dit jaar is het thema de Olympische Spelen en wij 

nodigen iedereen uit groep 3 (schooljaar 21/22) tot 

en met groep 8 van het basis- en speciaal 

onderwijs uit om te komen spelen en sporten in 

Olympic Eext.  

Het grote feest vindt weer plaats op het voetbalveld in Eext en duurt dagelijks 

van 10.00 uur- 16.00 uur.  

Op de donderdagavond hebben we speciaal voor de bovenbouw een gezellig, 

maar altijd spannend avondprogramma. De kosten bedragen € 17.50 voor drie 

dagen en het avondprogramma kost € 2.50 extra. Opgeven kan via het 

aanmeldformulier dat op de basisschool in Eext is uitgedeeld, maar ook te 

vinden is in Onze Winkel. Of je kan mailen naar speelweekeext@hotmail.nl 

 

Wij hopen dat jullie allemaal de Olympische Eexter medaille op komen halen 

deze zomer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/speelweekeext
mailto:speelweekeext@hotmail.nl
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Gaat u op de fiets naar de sportvereniging?      (persbericht) 
 

SportDrenthe doet onderzoek naar fietsgebruik bij sportverenigingen 

In samenwerking met de provincie Drenthe en de Natuur Milieu Federatie 

Drenthe, is SportDrenthe het project ‘Op Fietse naar club’ gestart, waarin 

onderzoek wordt gedaan naar het fietsgebruik onder leden en bezoekers van 

sportverenigingen in Drenthe. Het onderzoek heeft als doel om belemmeringen 

op het gebied van fietsgebruik in kaart te brengen.  

 

Het project ‘Op Fietse naar de club’, onderdeel van Drenthe Sport Duurzaam, 

heeft als doel om het fietsgebruik van en naar de sportvereniging te stimuleren. 

Op de fiets naar de sportvereniging heeft meerdere voordelen: het is beter voor 

je gezondheid en het draagt bij aan minder CO2-uitstoot,. 

 

Wilt u een bijdrage leveren aan het onderzoek en/of kans maken op één van de 

drie waardebonnen ter waarde € 20,00? Vul dan een korte vragenlijst van circa 

5 minuten in door naar https://surveys.enalyzer.com?pid=nig6ir8p of door de 

onderstaande QR-code te scannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=nig6ir8p
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persbericht 

Vrijdag 18 juni is op de VAM-berg de 

lancering van de speciale VAM-burger. 

Tijdens een bijeenkomst van de Bike 

Region Label zal deze speciale Drentse burger voor het eerst geproefd 

worden. De burger is gekoppeld aan het NK wielrennen 2021 en andere 

evenementen op de VAM-berg. Het kan dan ook niet anders dan dat de 

burger als naam de VAM-burger heeft gekregen.  

Drenthe is in 2021 gastheer voor zowel het NK Wielrennen op 19 en 20 juni 

als het EK Veldrijden in november. Beide wedstrijden vinden plaats op de 

VAM-berg in Wijster. Wielrennen kijken is leuk, maar ervaren nog beter. 

Daarom zijn er een reeks activiteiten georganiseerd om de wielersport te 

beleven en te proeven in Drenthe. De VAM-burger is hier een voorbeeld van.  

Met de burger willen we sport in Drenthe verbinden met de Drentse cultuur. 

Daarom wordt de burger samengesteld met Drentse streekproducten en in 

samenwerking met lokale horecaondernemers. De burger is voor het eerste te 

proeven tijdens het NK Wielrennen op 19 en 20 juni, maar komt daarna bij 

meerdere Drentse restaurants op de menukaart te staan. Zo kan iedere toerist in 

Drenthe en de inwoners blijven genieten van de échte VAM-burger!  

1x VAM-burger is 1x VAM-berg 

Iedereen houdt van lekker eten maar daarbij blijven bewegen is ook 

belangrijk! Daarom hoort bij de VAM-burger een kleine tegenprestatie. Bij het 

eten van één VAM-burger hoort één beklimming van de VAM-berg op de 

fiets. De VAM-berg is 48 meter hoog en heeft een fantastisch uitzicht over de 

omgeving. Nog een reden op de VAM-berg te beklimmen en te genieten van 

een VAM-burger!  

 

 

Kijk ook eens op ww.eextinfo.nl 
 

 



 - 12 - 

 


