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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, tel. 0592- 261874.

Commissie Dorpsbelangen Eext (1)
Secr. D. Martens-Smit, Stationsstraat 48 Eext – dorpsbelangen@eextinfo.nl

Jaarvergadering
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 a.s. in Dorpshuis Eext, aanvang 20.00 uur.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen + vaststellen agenda
Verslag jaarvergadering 2019
Jaarverslag 2019-2020
Financieel jaarverslag 2019-2020
Verslag kascommissie
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 vergadering
melden bij de voorzitter.
8. Terugkoppeling diverse lopende zaken
9. Rondvraag
10. Afsluiting
Vervolg op pagina 3

-3-

Denkt u aan uw coronatoegangsbewijs?
Voor het bijwonen van de vergadering heb je wel een coronatoegangsbewijs
nodig. Dit bewijs maak je met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs
of een bewijs dat je hersteld bent van corona. Hieronder lees je hoe je een
coronatoegangsbewijs kunt maken:
1. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl
2. Upload een van de volgende drie bewijzen in de CoronaCheck-app:
1. testbewijs
2. vaccinatiebewijs
3. herstelbewijs
Je neemt je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op
papier mee. Wij scannen bij de ingang de QR-code. En neem je
legitimatiebewijs mee. Je gegevens worden vergeleken met de gegevens in het
coronatoegangsbewijs.

Commissie Dorpsbelangen Eext (2)
Inloopbijeenkomst woningbouw terrein Lanjouw/ Vedder
Op zaterdag 6 november zal in het dorpshuis een inloopbijeenkomst worden
gehouden over de plannen voor woningbouw op het terrein van Lanjouw/
Vedder aan de Stationsstraat en de Kampstraat.
Dit project krijgt steeds meer vorm en met ingang van 9 november a.s. zal
gedurende zes weken het voorontwerp bestemmingsplan “Eext,
herontwikkeling Kampstraat 1 icm Stationsstraat 3a en 7, Kampstraat 16a en
Stationsstraat 29” ter inzage liggen. Nadere informatie daarover wordt in De
Schakel gepubliceerd.
Tijdens de inloopbijeenkomst willen we geïnteresseerden in de senioren- en
starterswoningen, maar ook aanwonenden en andere belangstellenden
informeren over de plannen. De grondeigenaren, ontwikkelaars en een
afvaardiging van Commissie Dorpsbelangen zullen deze middag aanwezig zijn
om u te informeren en vragen te beantwoorden.
De inloopbijeenkomst is van 13.00 tot 16.00 uur.
We hebben (mede gezien de coronaproblematiek) gekozen voor een informele
vorm en geen centrale presentatie. We hopen de bezoekersstroom daarmee
over de middag te spreiden.
Voor deze bijeenkomst gelden de huidige coronamaatregelen en is een
coronabewijs verplicht.
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Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Wij zijn elke vrijdagavond weer geopend.
Voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar van 20.00- 22.00 uur. Voor 16+ zijn we van
22.00- 00.00 uur open.
Let op: vanaf 13 jaar zijn we verplicht om de QR-code te scannen. Hopelijk tot
vrijdag!
Soosdienst: Céline en Manon

Nederlandse Brandwonden Stichting
Collecte groot succes
In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel Nederland
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Ook in Eext & Eexterveen gingen de collectanten langs de deuren. En met
succes! Gezamenlijk werd een bedrag van € 860,75 opgehaald.
De opbrengsten van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om
haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische
traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de
verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het
vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtoffers
moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden
en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De
Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze
littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het
verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de
psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden
Stichting alle collectanten en gulle gevers in Eext & Eexterveen voor hun
bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.
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Herfstconcert Ommelander Saxofoonkwartet
Herfst – De tijd dat de dagen korter, kouder en natter zijn. Het is ook de tijd
dat we kunnen genieten van paddenstoelen, de mooie sfeervolle kleuren van de
bladeren en de gezellige binnen activiteiten.
Zo wil ook het
Ommelander
Saxofoonkwartet u
laten genieten van de
mooie muziek die zij
spelen.
U bent van harte
uitgenodigd voor dit
sfeervolle concert in
samenwerking met
pianist Mirna Westra.
Het belooft een
afwisselend
programma te worden,
gespeeld door piano
solo, saxofoonkwartet
en de combinatie
hiervan. De musici
hebben een programma
samengesteld met
zowel klassieke als
hedendaagse muziek
van componisten als
Einaudi, Piazolla en
Gershwin.
Datum: 7 november a.s. van 15.00 - 16.30 uur in het Kerkje van Eext.
Toegang *: €12,50 inclusief koffie/thee.
Kaarten kunt u online bestellen via: www.ticketkantoor.nl/shop/kerkje-eext of
telefonisch/ per whatsapp op 06 418 08 668 (Erica Weijer) of per email:
kerk.eext@gmail.com.
*In verband met de coronamaatregelen dient u een coronatoegangsbewijs mee
te nemen
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VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext
Secretariaat Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, 9463 PP Eext
jarnalanjouw@hotmail.com 06 514 91 716

Bier- wijnwandeling rondom Eext
Samen met Eetcafé Homan en Pinotage uit Annen
organiseren we zondagmiddag 7 november weer een bier-wijnwandeling.
Tijdens een wandeling in en rondom Eext zijn er diverse pauze punten waar
verschillende bieren en wijnen worden geproefd met bijpassende lekkere
hapjes. Voor kinderen is er fris en ander lekkers onderweg.
De start is in groepjes vanaf 15 uur bij café Homan. Kosten zijn € 22,50 voor
leden en € 20,00 voor niet-leden en kinderen € 2,50.
Honden kunnen tijdens de wandeling ook mee, mits aangelijnd. Opgeven kan
via Jarna, graag aangeven of je bier of wijn wilt proeven onderweg.
Daarnaast ook bericht voor de leden van de VVV die het donateursgeld per
automatische incasso betalen: dit zal in de 1e week van november
afgeschreven worden.
Met hartelijke groet, VVV bestuur
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Over Eext
Alles wat u altijd al over Eext heeft willen weten vindt u hier.
Alles over de historie van Eext, de verenigingen,
de Eexter ondernemers, ’t Kraantie, buurtpreventie,
kunst en cultuur, te koop staande huizen in Eext,
activiteitenagenda, de dag dat de groene container wordt
geleegd….. enz. enz.
Nieuwsgierig?
Kijk dan op onze Eexter-website: www.eextinfo.nl
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VV Eext
Programma zaterdag 30 oktober
Eext Vr 1
- Annen Vr 1

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 31 oktober (denk aan wintertijd)]
Eext 2
HSC 4
aanvang 10.00 uur
Leo 4
Eext 3
aanvang 12.00 uur
vertrek 10.45 uur
PJC 1
Eext 1
aanvang 14.00 uur
vertrek 12.45 uur
Programma zondag 7 november
Hoogezand 5 Eext 2
Eext 3
Bareveld 1

-

Asser Boys 4
Eext 1

aanvang
vertrek
aanvang
aanvang
vertrek

09.00 uur
07.45 uur
10.00 uur
14.00 uur
12.45 uur

Jeugd voetbal VV Eext
Programma zaterdag 30 oktober
Stadskanaal JO10-2
- ST Gieten/ Eext JO10-1
ST Gieten/ Eext JO12-2 - BSVV JO12-1

08.45 uur
10.30 uur

