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Vereniging voor Volksvermaken Eext        
Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext, Jarnalanjouw@hotmail.com 

Rabo ClubSupport 

Dit jaar doet de Vereniging voor Volksvermaken Eext net als vele andere 

verenigingen uit Eext weer mee met de Rabo ClubSupport. Leden van de 

Rabobank kunnen een stem uitbrengen via de Rabo app of Rabo online vanaf 

4 oktober t/m 25 oktober. Wij hopen dankzij jullie stemmen een mooie 

bijdrage in ontvangst te mogen nemen om zo leuke en vooral gezellige 

activiteiten te organiseren voor jong en oud uit Eext en omgeving.  

De volgende activiteiten hebben wij in de agenda staan: 

Zaterdag 20 november  - Sint & Pieten feest 

Zondag 7 november    - Bier – wijn wandeling  

Zaterdag 19 februari 2022 - Slipjacht Eext, voor de 25e keer! 
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Voor Eext gaat de zon op! 
 

In 2022 is het zover. Het dak van Loonbedrijf Mennega op de hoek van de 

Gieterstraat en de Hondelweg komt vol te liggen met zonnepanelen. Niet 

alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de rest van Eext (en omgeving). 

Inwoners kunnen de zonnepanelen kopen en zo mede-eigenaar worden van 

het eerste coöperatieve zonnedak van Eext. 

 

Waarom meedoen met Zonnedak Mennega Eext? 

Nou, voor jezelf én voor onze planeet! Ten eerste is het een handige 

oplossing voor als je geen plek hebt voor zonnepanelen op je eigen dak. 

Bovendien lever je een mooie bijdrage aan de energietransitie. Ten slotte is 

het verwachte rendement op je investering een stuk hoger dan de huidige 

rente op je spaargeld. Kijk op www.eco-oostermoer.nl voor meer informatie 

of om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.  

 

Bestuursleden en meedenkers gezocht! 

Actief meehelpen met het veranderen van het dak van Mennega in het eerste 

coöperatieve opwekproject van Eext? We zoeken nog denkers en doeners die 

alle plannen op een praktische manier willen vertalen naar het dorp en zijn 

inwoners. We zijn ook hard op zoek naar mensen voor het bestuur. Als 

bestuurslid bepaal je hoe we de energiecoöperatie het beste kunnen opzetten 

en zorg je ervoor dat genoeg mensen willen meedoen met ons opwekproject. 

Krijg jij daar net als wij energie van? Neem dan contact op met Nick Scholte 

(nick@eco-oostermoer.nl / 06 11005938, graag alleen ’s avonds bellen). 
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Een heidens kabaal 
 

Misschien is het ook een gevolg van 

klimaatverandering dat de bomen hun blad 

langer vasthouden. Ons mooie dorp staat vol 

met eiken, iepen,  linden, populieren, esdoorns, 

enz. en deze laten de komende weken hun blad vallen. Als ze dat voortaan in 

november doen, zijn we dus in december nog niet van het bladblaaskabaal af. 

Want alles, alles moet en zal worden opgeveegd????   

Het herfstelijk bladblazen is vorige week begonnen. Ja, er zijn types die die 

het ganse jaar doorgaan met bladblazen. 

 

Groter dan het vraagstuk van de verlate bladval en de opruimwoede is het 

raadsel van het bladblazerlawaai. Waarom maken bladblazers zo’n heidens 

kabaal? Is dat niet slecht voor onze gezondheid en ons milieu? Ooit zijn 

hierover Kamervragen gesteld, maar zoals zo vaak is hier nooit iets uit 

voortgekomen. Er zijn wel al steden en dorpen waar de lawaai-blazers in de 

ban zijn gedaan. 

Bladblazers hebben een snel draaiend schoepenrad van het soort dat ook in 

stofzuigers en turbines is te vinden en deze brengt een luchtstroom op gang 

die door een pijp met grote kracht naar buiten blaast. Met snelheden van 

meer dan 300 km/uur. Het schoepenrad wordt aangedreven door een gewone 

veelal zwaar vervuilende tweetakt benzinemotor (bromfietsmotor). Dus 

eigenlijk een achterstevoren stofzuiger met bromfietsmotor. De herrie komt 

van het razende schoepenrad met zo’n 6000 tot 9000 rotaties/min. Een 

gierend geluid waarin de hoge tonen domineren. Maar de bulk van het 

blazerlawaai is gewoon dat van een slecht gedempte bromfietsmotor waar de 

fabrikant nooit veel aandacht voor had. 

Ligt het niet voor de hand om de bladblazers elektrisch uit te voeren? Het 

probleem is dat de blazers draagbaar moeten zijn, een kwart liter benzine is 

het equivalent van een lithiumbatterij van 10 kg. En met een verlengsnoer is 

het niet handig werken. Benzinebladblazers produceren tot op 250 m afstand 

meer decibellen dan acceptabel is volgens de wetgeving. 

 

Het wordt tijd dat beleidsmakers de toepassing van de vertrouwde bladhark 

gaan voorschrijven. Gezonder, geluidsarmer en beter voor ons milieu. 

 

Bron NRC, schrijver bij de redactie bekend.  
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Herfstwandeling in het Evertsbos 
 

Wandel mee met Nationaal Park gidsen op zondag 17 oktober om 10:00 

uur in het Evertbos. 

 

Het Evertsbos heet officieel Boswachterij Anloo en is in 1972 in handen 

gekomen van Staatsbosbeheer. In 1914 werd het eerste stukje bos geplant 

door de fam. Everts, die het 160 ha. grote terrein stukje bij beetje aankocht. 

Een grote variatie aan begroeiing en een Pinetum zijn kenmerken van dit bos, 

evenals heide en vennen. Ook een hunebed en een paar grafheuvels bevinden 

zich in dit bos.. 

 

Start:  10 uur Parkeerplaats Pinetum aan de Anderenseweg, 9467 PG, 

Anloo 

Duur: Ongeveer 2 uur (4 km.) 

  

• 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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ROON STAAL OP 31 OKTOBER IN ANLOO 

 

ANLOO- Zanger en pianist Roon Staal treedt zondag 31  oktober op in de 

Magnuskerk Het concert is onderdeel van zijn jaarlijkse Herfst Tour. In 

Anloo vinden 2 concerten plaats. Aanvangstijden zijn 16.00 uur en 19.30 uur. 

De 41-jarige singer-songwriter bezoekt van 30 september t/m 31 oktober in 

totaal 21 locaties in Nederland. 

 

Tijdens de concerten brengt hij zowel enkele van zijn originele werken 

(Promise, The Garden Of Light, Morgen Komt Eraan en het nieuwe By Her 

Side) als bekende covers zoals Smile, I Have A Dream, Danny Boy, Look 

For Me In Rainbows en andere werken van o.a. The Beatles, Abba en Simon 

& Garfunkel ten gehore. 

 

Lovende kritieken 

Terugkomend publiek kent de warme stem en het golvende pianospel van de 

zanger die ook bekende cover songs tot zijn eigen maakt. Maar voor hen die 

Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische 

zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling: 

 

“Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon 

Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been 

friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let 

the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very 

truly yours, Art Garfunkel”. 

 

En ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan is enthousiast over de 

Nederlandse troubadour : “It is his voice not least his songwriting ability that 

really shines throughout.” 

 

Musicals 

Staal staat bekend om zijn imponerende piano spel in combinatie met zijn 

soepele, warme stem waarmee hij op authentieke wijze het publiek in 

vervoering brengt. De kleinschalige concerten scheppen daarbij een intieme 

sfeer tussen de artiest en het luisterend publiek. Toch stond hij al vanaf jonge 

leeftijd in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en 

het Beatrix Theater in Utrecht. 
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 Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Miserables (1991), Tommy 

(2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010), waarvoor hij genomineerd 

werd voor een Musical Award. Ook in het buitenland treedt hij af en toe op 

zoals in Rusland en Japan. Momenteel werkt hij aan een Amerikaanse album 

release waarvan de single Dreamer in deze nazomer uitkomt.  

 

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Anloo kunt u vinden 

op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden 

gemaakt of via 06-15403125. 
 
 
 
 

 

V. V. Eext          
 

Programma zaterdag 16 oktober 

BATO Vr1     - Eext Vr 1           aanvang  14.30  uur 

  

Programma zondag 17 oktober 

Eext 2     – Gieten 7         aanvang  10.00  uur 

Eext 3     – Gieterveen 2        aanvang   10.00  uur 

Heiligerlee 1   – Eext 1         aanvang  14.00  uur                                                                                                          

               vertrek  12.15  uur 

  

Programma 23 oktober 

The Knickerbockers – Eext Vr 1         aanvang  10.00  uur 

  

Programma zondag 24 oktober 

Gieten 5  – Eext 3           aanvang  10.00  uur           

                                               vertrek    9.00  uur. 

Eext 1     – Kwiek 1          aan vang  14.00  uur 

  

Eerst volgende kaartavond is op woensdag 13 oktober om 20.00 uur  

in de kantine. 

 
 
 
 

http://www.roonstaal.com/
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