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Vanuit het bestuur
Op dinsdag 21 september jl. hebben we weer een Algemene
ledenvergadering kunnen organiseren in Onze winkel. Dat was door Corona
al even geleden. Naast positieve financiële verslagen bespreken, konden we
ook eindelijk Herbert Scholte kiezen voor het bestuur. Herbert stelt zich in
onze nieuwsbrief - www.onzewinkeleext.nl - aan jullie voor.
Het was fijn om weer informatie over Onze winkel te kunnen delen met de
leden. We kunnen gerust stellen dat Onze winkel Eext de Covid-periode goed
door gekomen is. Toeristen wisten Drenthe en ook Onze winkel goed te
vinden. Maar ook onze dorpsgenoten gingen lokaal kopen. Uiteraard hopen
wij dat dit ook na de pandemie zo blijft.
Tenslotte zijn we jullie coöperatie, onder het motto “Door en voor het dorp”.
De zomer is voorbij. De herfst biedt zich aan. Persoonlijk kan ik wel genieten
van alle mooie kleuren. Langzaam maar zeker bereiden wij ons voor op de
decembermaand. Voorzichtig denken we aan een paar kleine evenementjes.
Een kerstmarkt zit er vermoedelijk dit jaar (nog) niet in. Maar we zijn al snel
tevreden als we iets kunnen en mogen organiseren rond de feestdagen, ook al
is het iets kleins.
Ons thema de komende maand is “Herfst en Herfstgerechten”.
We kunnen ons weer verheugen op lekker eten en drinken bij een haardvuur.
Met misschien typische Hollandse stampotten, een Vlaams stoofpotje of een
lekker Italiaanse pompoenrisotto.
Ik wens u weer veel leesplezier met onze nieuwsbrief.

Samen houden wij Eext leefbaar
Op de website van Eext (eexinfo.nl) is afgelopen week een Eexterpodcast geplaatst.
Ga er eens lekker voor zitten: ruim 64 minuten luisterplezier!
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Stichting begraafplaats Eext e.o.
Beste dorpsgenoten,
Ook dit jaar doet de stichting begraafplaats weer mee met Rabobank
Clubsupport.
Wij hopen dat u ons wilt steunen met uw stem, want elke stem is geld waard.
Dit geld komt ten goede aan het onderhoud van de begraafplaats.
Vanaf maandag 4 oktober kan er gestemd worden in de Rabo App of online
op rabobank.nl/clubsupport. Stemmen is alleen mogelijk als je lid bent van
de Rabobank.
Bij voorbaat dank.
Op vrijdag 15 oktober gaan we weer het onkruid te lijf op de begraafplaats.
We verwachten jullie, met schoffel, om half negen op de begraafplaats.

Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72 tel: 0592-262280

Vrijdag 8 oktober gaan wij naar anderhalf jaar eindelijk weer open! Om dit te
vieren beginnen we met een openingsdisco voor de jeugd.
Iedereen is welkom om te komen dansen, te darten of een spelletje te spelen!
De basis- en middelbare school kan je nog steeds een kaartje kopen van
€ 3,50 voor fris, ranja en snoep of chips.
19.00 - 20.30 uur: groep 5 & 6
20.30 - 22. 00 uur: groep 7, 8 en middelbare school
22.00 - 00.00 uur: 16+
Soosdienst openen: Berni en Alwin
Soosdienst sluiten: Michel en Niels
LET OP: vanaf 13 jaar zijn wij verplicht om jullie QR-code te scannen voor
toegang! En helaas moeten wij ook om 00.00 uur sluiten.
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Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl

Volgende Inloop-koffieochtend: 12 oktober
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 je vooraf aan te melden.
Op de website van Eext (eexinfo.nl) is afgelopen week een leuk filmpje
geplaatst over het Dorpshuis tijdens een Koffieochtend.
Programma:
12 oktober:
26 oktober:
9 november:
23 november:
14 december:
28 december:
11 januari:

spelletjes en / of bijpraten
drankje(s) en een gezamenlijke snertmaaltijd
spelletjes en / of bijpraten
wordt nog aan gewerkt
sinterklaas / kerstspel
vrije dag: geen koffieochtend
nieuwjaarsborrel

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

Rabobank Clubsupport
De Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de
regio een warm hart toe en organiseert de Rabobank Clubsupport.
De muziek vereniging Togido doet hier ook aan mee.
Vanaf 4 tot 25 oktober kunt u stemmen via Rabobank.nl/clubsupport.
Stem op muziekvereniging T.O.G.I.D.O. Eext
Ons doel is om trombones te kopen voor onze leerlingen en voor
muziekprojecten.
Alvast hartelijk bedankt.
Oud papier actie
De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 10 november.
Zet het papier op tijd en duidelijk zichtbaar aan de doorgaande weg.
Het kan zijn dat de firma vd Hende op tijd in Eext is en vroeger start met de
inzameling.
De route wordt echter altijd opnieuw gereden vanaf 18.30 uur.
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.
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Oranjevereniging Eext
Oranjevereniging Eext doet ook dit jaar weer mee met de Rabo
ClubSupport!! Inmiddels al een aantal jaren een supermooie actie waarbij de
Rabobank plaatselijke stichtingen, verenigingen en clubs ondersteunt in hun
initiatieven.
We hopen dat we volgend jaar weer als vanouds Koningsdag kunnen vieren.
Als bestuur zijn we inmiddels gestart met het maken van plannen. Na 2 jaar
hopen we er weer een hele gezellige en feestelijke dag van te maken. Een
bijdrage van de Rabo ClubSupport geeft ons extra mogelijkheden voor het
realiseren van onze plannen op Koningsdag 2022.
Als je lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bent mag je stemmen op je
favoriete vereniging/club. Ieder lid kan 5 stemmen uitbrengen en mag
maximaal 2 stemmen aan dezelfde vereniging/club geven. Stemmen kan van
4 tot en met 24 oktober.
Je kunt stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van Rabo
ClubSupport. Daarom heb je geen stemcode meer nodig. Meer info over de
Rabo ClubSupport is te vinden www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noorddrenthe/deelnemers
Steunt u ons ook en alvast bedankt voor uw stem.
Bestuur Oranjevereniging
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IJsvereniging Eext
Ook de ijsvereniging Eext doet mee aan de clubsupport
van de Rabobank.
Graag willen we uw stem ook krijgen voor de ijsvereniging Eext om de kas
te spekken
Als je lid van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bent mag je stemmen op je
favoriete vereniging/club. Ieder lid kan 5 stemmen uitbrengen en mag
maximaal 2 stemmen aan dezelfde vereniging/club geven. Stemmen kan van
4 tot en met 24 oktober.
Je kunt stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van Rabo
ClubSupport. Daarom heb je geen stemcode meer nodig. Meer info over de
Rabo ClubSupport is te vinden op
www.rabo-clubsupport.nl/assen-en-noord-drenthe/deelnemers
Namens de IJsvereniging Eext alvast bedankt.
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Voetbalvereniging Eext
Secretaris: Alien Niemeijer, keukenhof 3, 9463 RC Eext
Tel. 06-57992798, secretariaatvveext@gmail.com

Jaarvergadering VV Eext 15 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur in Dorpshuis Homan te Eext
Agenda
1. Opening
2. Vastellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen vorige vergadering
5. Jaarverslag Secretaris
6. Jaarverslag jeugd commissie
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Onderzoek SJO Gieten – Eext
11. Stemming besteding club van 50
12. 90- jarig bestaan
13. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en herkiesbaar: Henk Greving en Henrike Sloots.
Tot een half uur voor aanvang van de vergadering kunnen zich nog
tegenkandidaten melden.
- Aftredend en niet herkiesbaar: Kier Kamping
14. Rondvraag
15. Sluiting

VV Eext doet ook dit jaar weer mee aan de Rabo Clubsupport 2021. Van 4
oktober tot en met 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen via:
rabobank.nl/clubsupport of in de Rabo app. Elke stem telt voor onze mooie
vereniging!
Ons doel is dit jaar het realiseren van een uitbreiding c.q. aanpassen van het
aantal zitplaatsen rondom de beide speelvelden, zodat u altijd vanaf een
comfortabele zitplaats onze teams aan kunt moedigen.
Alvast hartelijk dank voor uw stem!
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VV Eext
Programma zaterdag 9 oktober
Eext Vr 1 - St SJS/Alteveer Vr 1

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 10 oktober
Eext 2 – FC Zuidlaren 2
Eext 3 – VKW 4

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur

Programma zaterdag 16 oktober
BATO Vr 1 -. Eext Vr 1

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 17 oktober
Eext 2 – Gieten 7
Eext 3 – Gieterveen 2
Heiligerlee 1 – Eext 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur
vertrek 12.15 uur

VV Eext, afdeling Jeugd
Programma zaterdag 9 oktober
Gorecht JO10-4 - Eext JO10-1
ST Gieten/ Eext JO12-2 - LTC JO12-2
Scheidsrechter: Sjoerd S
ST Gieten/ Eext JO 17-J/M - Raptim JO17-1
Scheidsrechter: Arent O

aanvang 11.15 uur
aanvang 10.30 uur
aanvang 10.30 uur
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(persbericht)

De grafheuvels op Landgoed Heidehof
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw is Landgoed Heidehof
opgericht en aangeplant. Van woeste grond werd het een productiebos voor
de fabriek van landgoedeigenaar Everts uit Wildervank. Na de oorlog is het
bos decennia ongebruikt gebleven en nauwelijks onderhouden. Vanaf 1996
hebben de huidige eigenaren het bos ondersteund bij het volwassen en
diverser worden. Om deze reden is het bos wel opengesteld, maar actief
bezoek en gebruik moedigt het Landgoed niet aan.
Af en toe zijn er rondleidingen en excursies, in eigen beheer en in combinatie
met Natuurbegraafplaats Hillig Meer. Ieder jaar is er minimaal één NP
excursie. Deze keer, zondag 10 oktober 2021 om 10.00 uur, besteden we
extra aandacht aan de grafheuvels op het Landgoed.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden
worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
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(persbericht)

Ontdek het Zeegserloopje, het Schipborgerdiep en het Siepelveen
Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zaterdag 9 oktober een
ochtendwandeling over het Schipborgsche diep door het Siepelveen en langs
het Zeegserloopje. Het Siepelveen is een prachtig hoogveengebied met een
naam die om uitleg vraagt. Het grote ven is omringd door zandduinen.
Nationaal Park gidsen vertellen over het ontstaan van het Siepelveen en
Zeegserloopje en de bijzondere vegetatie met onder meer gagel, drie soorten
heide, beenbreek en eeuwenoude jeneverbes.
De excursie start om 10.00 uur vanaf NP Toegangspoort Wedbroeken bij
Tynaarlo aan de Wedbroek, 9482 TW, Tynaarlo en duurt ongeveer 2 uur.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden
worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
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