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Inning contributie 

In september zal de jaarlijkse contributie van onze leden worden 

afgeschreven. Leden zonder automatische overschrijving ontvangen een nota. 

 

Openbare jaarvergadering Coöperatie De Dorpswinkel Eext 

Ondanks dat de coronamaatregelen nog niet van de baan zijn, nodigen wij al 

onze leden uit voor de algemene jaarvergadering. Vorig jaar organiseerden 

we een inloopmiddag om de boeken te laten zien. Nu is het gewoon weer in 

een traditionele vergaderingsetting.  

Deze is in Onze winkel op dinsdag 21 september om 19.30 uur. Voor deze 

avond hanteren we de volgende agenda: 

1. Opening 

2. Verslag afgelopen jaar (mondeling) 

3. Financieel jaarverslag 

4. Bestuursformatie 

We stellen voor Herbert Scholte toe te voegen aan ons bestuur. 

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de 

jaarvergadering bij de voorzitter Cora Kuiper. 

5. Rondvraag 

 

 

Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr.: Kerkstraat 11, Gasselte. Tel. 0599- 565652      www.togido.nl info@togido.nl 
  

Start repetities 

De muziekvereniging is inmiddels weer gestart met haar repetities.  

Deze vinden plaats in de gymzaal van Eext. Met in achthouding van de nu 

nog geldende regels zijn we weer druk aan de slag. De leerlingen die voor de 

zomervakanties zijn doorgestroomd zetten hierbij ook hun beste beentje voor.  

Wilt u een keer een repetitie volgen of bent u muzikaal geïnteresseerd in de 

vereniging neem dan gerust contact op of kom een keertje langs. 

We repeteren van  19.30 uur tot 21.30 uur. 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
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Leerlingenbeleid 

De individuele muzieklessen, verzorgd door onze verschillende docenten, 

gaan ook onverminderd door. Voor informatie over de lessen kunt u contact 

opnemen met de vereniging. 

 

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 29 september. 

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 18.15-19.15 uur.  

 

 

Gymnastiekvereniging ADO 
 

Rabobank ClubSupport  
Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het 

verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom 

organiseert zij de Rabobank ClubSupport, speciaal voor verenigingen en 

stichtingen. Natuurlijk doet ook ADO mee aan de Rabobank ClubSupport.  

 

Van 4 oktober tot 24 oktober a.s. mogen leden van Rabobank Assen en 

Noord-Drenthe stemmen. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen en mag 

maximaal 2 stemmen aan dezelfde vereniging geven. Elke stem is geld 

waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare 

bedrag van € 150.000 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij 

ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een 

stem waard is.  

 

Het is voor ADO belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om 

zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed 

gebruiken voor  de aanschaf van  nieuwe materialen. Het zou fantastisch zijn 

als jij, jouw familie en vrienden stemmen geven aan ADO.  

Kijk voor meer info over de Rabobank ClubSupport op www.rabobank.nl 

>assen-noord-drenthe  

Elk lid  krijgt via de mail/ post een unieke persoonlijke inlogcode. 

 

 

http://www.rabobank.nl/
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VV Eext 
 

Programma zaterdag 18 september 

Rolder Boys Vr 1  -  Eext Vr 1     aanvang  14.30 uur 

  

Programma zondag 19 september 

Kwiek 8  -  Eext 2     aanvang  09.00 uur   

   vertrek  08.00 uur 

Gieten 5  -  Eext 3      aanvang  10.00 uur   

   vertrek  09.00 uur 

Leo 1   -  Eext 1     aanvang  14.00 uur   

   vertrek  12.45 uur 

Programma zaterdag 25 september 

Eext Vr 1  -  Pekelder Boys Vr 1     aanvang  14.30 uur 

 

Programma zondag 26 april 

Eext 2  -   Yde de Punt 2      aanvang  10.00 uur 

Annen 5  -  Eext 3     aanvang  12.00 uur   

   vertrek  11.00 uur 

Eext 1 -  MOVV 1    aanvang  14.00 uur 

 

VV Eext afd. jeugd 
 

Programma zaterdag  18 september   

Eext jo10-1 - Actief Jo10-3 09.00 uur 

St Gieten/ Eextjo-12 2 - St Vako/Tynaarlo jo-12-2 10.30 uur 

 

eextinfo.nl 
Op onze website eextinfo.nl is veel informatie  

over ons dorp te vinden: 
 Alles over Eext 

 Alles over Toerisme 
 Het laatste nieuws 

 Evenementen en activiteiten 
 

 


