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Commissie Dorpsbelangen Eext     
 
Woningbouw terrein voormalig bouwbedrijf Lanjouw 

Het is vanuit ons al weer enige tijd stil geweest omtrent de ontwikkeling van 

de woningbouwplannen op het terrein van voormalig bouwbedrijf Lanjouw.  

Momenteel worden de plannen inhoudelijk op gemeentelijk niveau 

besproken en beoordeeld. In dit proces is op het gemeentehuis helaas 

vertraging opgelopen (de oorzaak van deze vertraging is overigens niet direct 

aan ons plan gerelateerd). Wij hadden graag meer nieuws gemeld, maar dat 

kunnen we op dit moment helaas niet. Wij (grondeigenaren, ontwikkelaar en 

Commissie Dorpsbelangen) zijn nog steeds vol vertrouwen over het slagen 

van het project. Wij hopen de komende maanden de concrete plannen verder 

aan het dorp te kunnen presenteren. 

 

WhatsApp Buurtpreventie  

Om bij te dragen aan een veilige woonomgeving in Eext heeft een groep 

enthousiaste vrijwilligers in 2019 WhatsApp Buurtpreventie geïntroduceerd. 

Inmiddels is een groot aantal bewoners lid van de WhatsApp Buurtpreventie 

groep van hun wijk. Bent u dat nog niet, dan kunt u zich aanmelden via het 

aanmeldformulier op Eextinfo.nl. Nieuwe inwoners hebben bovendien 

informatie en een aanmeldformulier in de welkomstmap aangetroffen. Naast 

de officiële WhatsApp Buurpreventiegroepen zijn er ook enkele 

WhatsAppgroepen van straten of buurten. Wij adviseren deze mensen om in 

ieder geval ook lid te worden van de officiële WhatsApp 

Buurtpreventiegroep van hun wijk. 

Eext is ingedeeld in 7 wijken en iedere wijk heeft zijn eigen beheerder(s). De 

beheerders hebben onderling contact via een aparte appgroep, zodat 

belangrijke informatie vanuit de ene wijk ook in de andere wijk zal worden 

gedeeld. Per huishouden kunnen 2 mensen deelnemen, dit heeft te maken met 

de maximale groepsgrootte van een WhatsAppgroep.  

Wanneer u een telefoon heeft met WhatsApp kunt u deelnemen, meer heeft u 

niet nodig. Het is dus niet ingewikkeld. Wel is het belangrijk dat u zich aan 

de voorwaarden/spelregels houdt. Af en toe zal er een testbericht worden 

gestuurd om te controleren of alles nog goed functioneert.  

Wat is WhatsApp Buurtpreventie? 

Een WhatsApp Buurtpreventiegroep is een serieuze aangelegenheid. Het is 

een moderne vorm van een burgerwacht en zorgt voor meer ogen en oren 

voor de politie. Het is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden 

en eventueel te verstoren.  
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De politie of wijkagent maakt geen deel uit van de WhatsApp 

Buurtpreventiegroep. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 

112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad 

altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door 

berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. 

Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie.  

Er zijn spelregels vastgesteld waaraan elke deelnemer zich dient te houden. 

Het is van belang voor de continuïteit van de groep.  

Het gebruik van WhatsApp is gericht op het signaleren van verdachte 

situaties en het mobiliseren van buurtbewoners om de kans op een misdrijf te 

verkleinen en degene die zich verdacht gedraagt te laten weten dat hij/zij 

gezien is. De verdachte situaties waarvoor WhatsApp gebruikt wordt zijn bij 

voorkeur 112-waardige situaties, hierbij kan worden gedacht aan 

woninginbraken, woningovervallen en babbeltrucs of pogingen daartoe.  

Als aanvullend middel worden bij de ingangen van de wijk borden geplaatst 

waarop zichtbaar wordt dat in de wijk een WhatsApp Buurtpreventiegroep 

actief is. Door dit zichtbaar te maken, wordt het voor mensen met minder 

goede bedoelingen een stuk minder interessant hun slag te slaan in deze wijk.  

Het principe van het inzetten van een WhatsApp Buurtpreventiegroep is 

gericht op het ‘stuk maken’ van criminele activiteiten of voorbereidende 

handelingen tot criminele activiteit.  

De S.A.A.R. methode  

Voor WhatsApp buurtpreventiegroepen is er een methode ontwikkeld dat 

wordt toegepast om op een goede manier te reageren op een verdachte 

situatie; de S.A.A.R. methode. Dit is een gestandaardiseerde methode die 

landelijk door alle WhatsApp Buurtpreventiegroepen wordt gebruikt en borgt 

dat de juiste dingen op het juiste moment worden gedaan door de 

deelnemers. S.A.A.R. is de afkorting voor: Signaleer, Alarmeer 112, App de 

buurtpreventiegroep en Reageer.  
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Stichting begraafplaats Eext e.o. 

 
Op vrijdagmorgen 23 juli gaan we verder met het onderhoud op de 

begraafplaats. Paden schoffelen is iedere keer het meest urgent. Wij roepen 

daarom de vrijwilligers op om, gewapend met schoffel, naar de begraafplaats 

te komen. Tot ons genoegen hebben zich de laatste paar keer ook enkele 

dames aan onze oproep gehoor gegeven. Dus dames ook van harte welkom. 

We beginnen om half negen. Voor koffie wordt gezorgd. 

 

 

Speelweek Eext  
www.facebook.com/speelweekeext 

 

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat de leukste week van het 

jaar komt er bijna aan komt!! De Speelweek zal voor de achtste keer 

georganiseerd worden in de laatste week van de zomervakantie, op woensdag 

18 augustus, donderdag 19 augustus 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 Olymic Eext. Het grote feest vindt weer plaats op 

het voetbalveld in Eext en duurt dagelijks van 10:00 uur tot 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 die 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.  

 

Vrijwilligers gezocht  

Voor de woensdagmiddag van 12:30 uur tot 16:00 uur zoeken wij nog een 

aantal vrijwilligers die ons zouden kunnen helpen met het dorpsspel. En 

natuurlijk hebben de Olympische sporters na alle inspanning ook eiwitten 

nodig en hoe kan dat nu beter met pannenkoeken!! Welke bakker/ bakster 

zou voor ons weer pannenkoeken willen bakken? Mix krijg van ons van te 

voren thuis geleverd en we verwachten de heerlijke, warme pannenkoeken 

donderdagavond om 17:30 op het voetbalveld.  

Mocht je kunnen helpen dan mag je contact opnemen met Ilse via 06-

18539030 of mailen naar speelweekeext@hotmail.nl  

http://www.facebook.com/speelweekeext
mailto:speelweekeext@hotmail.nl
mailto:speelweekeext@hotmail.nl
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PERSBERICHT 
6 juli 2021 

 

Voel je goed! in Aa en Hunze van start 
Nieuw project zorgt voor betere gezondheid 
Volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en meer willen 
bewegen, kunnen in Aa en Hunze meedoen aan een nieuw project: Voel je 
goed! Het project is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met 
lezen en schrijven en die Nederlands als moedertaal hebben. 
Voel je goed! is een gratis cursus, die in september als proefproject in de 
gemeente Aa en Hunze van start gaat. Deelnemers worden in kleine 
groepjes wekelijks begeleid door een diëtiste en medewerkers van het 
Taalhuis. Er wordt een les verzorgd in de supermarkt en er is ook 
individuele begeleiding. De cursus duurt meerdere maanden. Een steuntje 
in de rug op taalgebied kan helpen om gezonder te leven: wie etiketten kan 
lezen of informatie van de dokter goed begrijpt, heeft minder kans op 
gezondheidsproblemen. 
Voel je goed! is een project van de Stichting Lezen en Schrijven en wordt in 
de gemeente Aa en Hunze gedragen door een enthousiast 
samenwerkingsverband van de gemeente, welzijnsorganisatie Impuls,  
advies- en voedingsbureau Studio Lijn en het Taalhuis.  
Aanmelden voor Voel je goed! kan bij Impuls. Belangstellenden kunnen hier 
ook meer informatie krijgen. Impuls is bereikbaar via telefoonnummer 
0592-245924. 

Verhuisbericht 
 
Na jaren in Eext te hebben gewoond ben ik 14 juni naar 
Odoorn verhuisd. Ik heb mooie tijden in Eext meegemaakt 
maar ook slechte In Odoorn hoop ik nog een tijdje te 
kunnen genieten. 
Ik wens alle Eexters het beste toe. 
Bij deze zeg ik al mijn lidmaatschappen en donaties op. 
 
Hartelijke groeten van 
Trijntje Nijhof-Huisman 
Paasbergen 112 
7873 BD Odoorn 
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Commissie Dorpsbelangen Eext 
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 
Een Frisse Start voor de Koffieochtend Eext 

Ook de Koffieochtend Eext kon geruime tijd niet 

gehouden worden door het corona-virus. Gelukkig 

konden we de deuren een paar weken geleden weer 

openzetten!  

Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Met de subsidie 

“Frisse Start”  van de provincie Drenthe, werd gekozen voor een bijzonder 

leuk uitstapje: een rondvaart op het Zuidlaardermeer.  

Op 13 juli stonden we rond 10.00 uur klaar bij 

de Bloemert in Midlaren om aan boord te 

stappen van de rondvaartboot. Met prachtig 

weer genoten we van het samenzijn, het water 

en de zeilers om ons heen. Alles onder het 

genot van kopjes koffie met wat lekkers.  

Iedereen heeft genoten van deze prachtige 

ochtend. 

Koffieochtenden in augustus 

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

maand van 10.00- 12.00 uur. We zijn geen vereniging, gewoon een 

gezelligheidsgroep: de deur staat open voor (oud)inwoners van Eext om naar 

deze ochtenden te komen. Iedereen die dit leuk lijkt, is van harte welkom. 

Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet nodig u vooraf aan te melden.  

 

27 juli:     spelletjes 

10 augustus:  quiz-ochtend 

 

Vervoer nodig?  

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

adres) of Ed, tel. 26 08 88.  

 

Jeu de boules 

Op de donderdagmiddag wordt wekelijks jeu de boules gespeeld door een 

groep enthousiastelingen.  Een ieder die zin heeft om eens te komen spelen of 

kijken, is natuurlijk van harte welkom.  

Ballen zijn aanwezig. Neem wel zelf een drankje mee. We beginnen (Eshof) 

om 13.30 uur en spelen meestal een uur tot 1½ uur (met pauze). 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Wij zijn verhuisd! 

Via deze weg zeggen wij al onze lidmaatschappen op. 

Ons nieuwe adres is: Jagerstraat 3, 9485TD Taarlo. 

 

Hendrik, Marloes, Noud, Hindrik en Babet Mennega 
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