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Commissie Dorpsbelangen Eext
Secr. D. Martens-Smit, Stationsstraat 48 Eext – dorpsbelangen@eextinfo.nl

Het bestuur van Commissie Dorpsbelangen Eext nodigt de inwoners van
Eext uit om de jaarvergadering bij te wonen. De vergadering vindt plaats
op:
donderdag 4 november 2021 a.s. in Dorpshuis Eext, aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen + vaststellen agenda
3. Verslag jaarvergadering 2019 ` 1q wazs
4. Jaarverslag 2019-2020
5. Financieel jaarverslag 2019-2020
6. Verslag kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar; Erwin Matthijssen (voorzitter) en
Daniëlle Martens-Smit (secretariaat)
Kandidaat bestuurslid; Rubert Bruining
Vacature bestuurslid
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot 10 minuten voor de jaarvergadering
melden bij de voorzitter.
8. Terugkoppeling diverse lopende zaken
9. Rondvraag
10. Afsluiting
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Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl

Volgende Inloop-koffieochtend: 26 oktober
Op deze koffieochtend houden we een gezellig
uurtje en daarna volgt de gezamenlijke maaltijd
(snert incl. roggebrood en spek)
We beginnen ditmaal om 11.00 uur. De kosten bedragen totaal € 10,00 p.p.
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, behalve vandaag i.v.m. de
maaltijd.
Vaste bezoeker: graag afmelden wanneer je niet kan komen.

Programma:
26 oktober: drankje(s) en een gezamenlijke snertmaaltijd
9 november: spelletjes en / of bijpraten
23 november: bloemschikken en / of bijpraten
14 december: sinterklaas / kerstspel
28 december: vrije dag: geen koffieochtend
11 januari: 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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Jacobuskerkgemeente
Kerkdienst in Eext op zondag 31 oktober
Zondag 31 oktober is er weer een kerkdienst in de kerk in Eext. De dienst
begint om 10.00 uur en voorganger is ds. Jan Bos uit Rolde. Iedereen is van
harte welkom.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig met elkaar een kop koffie of thee
te drinken. Voor vervoer kunt u bellen met Roelie Raterink, T 0592 261874.

Vrouwen van Nu, afd. Eext.
Op dinsdag 26 oktober hebben we onze thema avond, aanvang 19.30 uur in
ons dorpshuis bij Café Homan. Het thema van deze avond is ‘vrouwenhart’.
Diana Sloots en Richardina Niewold, beiden werkzaam als verpleegkundig
specialist cardiologie komen ons vertellen over ‘het vrouwenhart’.

Dorpsmuseum de Kluis
Ook Dorpsmuseum De Kluis doet net als voorgaande jaren weer mee aan de
RABO Clubsupport.
Als lid van de Rabobank kunt u tot en met 25 oktober 2021 uw stem
uitbrengen.
Dit kan via de Rabo app of op Rabo online.
Het zou heel fijn zijn als we net als voorgaande jaren een leuk bedrag mogen
ontvangen om diverse verbeteringen in De Kluis te kunnen doorvoeren.
Alvast bedankt voor uw stem.
Het Bestuur
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Gymnastiekvereniging ADO Eext
Secr. M Bruins-Kuik stationsstraat 50 A, tel 263592.

Agenda Jaarvergadering 28 oktober 2021 te Café Homan,
aanvang 20.00 uur.
1.
2.
3.
4.
5.

Opening.
Notulen
Jaarverslag secretaresse.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Financieel verslag: a. verslag penningmeester.
b. verslag kascommissie en verkiezing
kascommissie
c. begroting 2021
d. contributieverhoging?
6. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Linda Strijk.
Aftredend en herkiesbaar Riekus Kors
Wij hebben nog een vacature binnen het bestuur, belangstellenden
kunnen zich hiervoor aanmelden.
Tegenkandidaten kunnen zich melden voor aanvang van de
vergadering.

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

Music4kids
Op de repetitie van vorige week hebben de Nick de Vaan, Daniel van
Turnhout en Mariel Mennega hun muziek certificaat en een roos mogen
ontvangen. Dit voor het volgen van het leerlingenproject music4kids. De
kinderen hebben verder kennis gemaakt met het A orkest en konden de
instrumenten uit proberen.
Blazersklas
De muziekvereniging start na de herfstvakantie, op vrijdag 29 oktober met de
nieuwe blazersklas in Eext.
De lessen zijn elke vrijdag van 15.45 tot 16.45 uur in dorpshuis Café Homan
in Eext en worden gegeven door Pieter de Jong.
In de blazersklas leren kinderen een instrument bespelen. Elke leerling krijgt
hiervoor een instrument van de muziekvereniging Togido uit Eext.
Hierbij is de keuze: bugel, trompet, bariton, hoorn en saxofoon.
Samen muziek leren spelen is ontzettend leuk.
De 1e les is gratis!
Wil je daarna verder gaan, dan betaal je eenmalig 60 euro voor de lessen(dit
is inclusief bruikleen instrument en lesmateriaal) tot de kerstvakantie.
Lijkt het je leuk om te proberen?
Meld je dan direct aan via info@togido.nl of bel of app naar 06-57371441
Leerlingenbeleid
De individuele muzieklessen verzorgt door onze verschillende docenten gaan
ook onverminderd door. Voor informatie over de lessen kunt u contact
opnemen met de vereniging.
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 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
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Ons doel is om trombones te kopen voor onze leerlingen en voor
muziekprojecten
Alvast hartelijk bedankt.
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.

VV Eext
Programma zaterdag 23 oktober
The Knickerbockers - Eext Vr 1
Programma zondag 24 oktober
Gieten 5
– Eext 3
Eext 1

- Kwiek 1

Programma zaterdag 30 oktober
Eext Vr 1
– Annen Vr 1

aanvang 10.00 uur

aanvang 10.00 uur
vertrek 09.00 uur
aanvang 14.00 uur

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 31 oktober [ denk aan wintertijd]
Eext 2
– HSC 4
aanvang
Leo 4
– Eext 3
aanvang
vertrek
PJC 1
– Eext 1
aanvang
vertrek

10.00 uur
12.00 uur
10.45 uur
14.00 uur
12.30 uur
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