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Commissie Dorpsbelangen Eext
Jaarvergadering uitgesteld
Het bestuur van Commissie Dorpsbelangen heeft besloten om, in verband
met de verslechterde situatie omtrent corona, de jaarvergadering van 4
november 2021 tot nader order uit te stellen. De agenda voor de
jaarvergadering bevat geen urgente zaken. Daarom ontbreekt de noodzaak
om de jaarvergadering nu te organiseren. Gezien de ernstige situatie omtrent
corona, vinden we de veiligheid en gezondheid van de bezoekers van onze
vergadering belangrijker. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat de
verenigingen die lid zijn van Commissie Dorpsbelangen voor het einde van
2021 het jaarverslag en het financieel jaarverslag over het afgelopen jaar
ontvangen. Verder zullen we urgente zaken, zoals de inloopsbijeenkomst
woningbouw terrein Lanjouw/Vedder en een nog te plannen bijeenkomst
omtrent de aanpak van de N34 wel door laten gaan, voor zover de dan
geldende coronamaatregelen dat toelaten.
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. In verband met de
geplande wijziging van het bestemmingsplan is deze inloopbijeenkomst wel
urgent. Wij laten deze bijeenkomst dan ook wel doorgaan, mits de
gepubliceerde maatregelen van 2 november 2021 dit toelaten. Deze
maatregelen zijn bij het schrijven van deze tekst nog niet bekend. Het project
krijgt steeds meer vorm en met ingang van
9 november 2021 zal
gedurende zes weken het voorontwerp bestemmingsplan “Eext,
herontwikkeling Kampstraat 1 i.c.m. 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 actuele coronamaatregelen en is
een coronabewijs verplicht.
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Commissie Dorpsbelangen Eext
Secr. D. Martens-Smit, Stationsstraat 48 Eext – dorpsbelangen@eextinfo.nl

Namens provincie Drenthe mogen wij jullie informeren over de status van de
m.e.r.-procedure en de samengestelde focusgroepen. Gezinus Martens en
Niels Nijstad wonen namens Commissie Dorpsbelangen Eext deze
bijeenkomsten bij.

Vrouwen van Nu, afd. Eext.
Dinsdag 9 november hebben we onze volgende bijeenkomst, aanvang 19.30
uur. Gast voor deze avond is Margriet Brandsma. Zij was jaren
correspondent voor het NOS journaal in Duitsland. Zij heeft zich verdiept in
het leven van Angela Merkel en zal ons hier vanavond het één en ander over
vertellen. Op deze avond zijn onze mannen/partners ook welkom.

Stichting begraafplaats Eext e.o.
Geachte vrijwilligers,
Op vrijdagmorgen, 12 november, gaan we voor de laatste keer dit jaar
nogmaals het onkruid te lijf op de begraafplaats, met de schoffel.
We starten om half negen.
We rekenen nog een keer op jullie.
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Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl
Volgende Inloop-koffieochtend: 9 november
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.
Let op: de koffieochtend van 14 december is, in overleg met Vrouwen van
Nu, 1 week naar voren gehaald: dus op 7 december.
Programma:
09 november:
23 november:
07 december:
28 december:
11 januari:

spelletjes en / of bijpraten
bloemschikken en / of bijpraten
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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Vereniging voor Volksvermaken Eext
Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext, Jarnalanjouw@hotmail.com

Zaterdag 20 november: Sint en Pieten FEEST
De Sint en zijn Pieten komen naar Eext!! Na het succes van het Pietenfeest in
2020 organiseren wij ook dit jaar weer een groot feest voor alle kinderen uit
Eext. In verband met alle Coronamaatregelen zal er dit jaar wederom geen
intocht zijn. De Sint zal samen met zijn feestpieten naar Eext komen om met
alle kinderen een gezellige middag te hebben vol sportactiviteiten, spelletjes,
gekkigheid, dans en natuurlijk veel muziek. Hiervoor is opgave verplicht. In
het Kraantie zal het opgaveformulier zijn toegevoegd, zie het formulier voor
meer info. Tevens zal het formulier op de basisschool worden uitgedeeld en
zal het formulier te vinden zijn in Onze Winkel.
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Winterfair Eext
Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar geen Winterfair te gaan
organiseren. We hopen dat we volgend jaar voor de 5e keer de gezellige fair
kunnen organiseren. Hopelijk tot dan!
Groeten Johanna en Jarna
Jarna's Baksels
Sinds een aantal maanden staat de bakkerskar in het weekend, als het droog
is, weer aan de weg, maar nu het slechter weer wordt, zal dit niet altijd meer
lukken. Maar wil je toch een taartje, dan kan dat natuurlijk. Even een epje of
mailtje, om de bestelling door te geven.
jarnasbaksels@gmail.com of 06 51491716
Groeten Jarna
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V.V. Eext
Programma zondag 7 november.
Hoogezand 5
– Eext 2
Eext 3
Bareveld 1

– Asser Boys 4
– Eext 1

Programma zondag 14 november.
Zuidlaarderveen 2
– Eext 3

aanvang
vertrek
aanvang
aanvang
vertrek

09.00 uur
07.45 uur
10.00 uur
14.00 uur
12.45 uur

aanvang 12.00 uur
vertrek 10.45 uur

V.V. Eext
Jeugd voetbal VV Eext
Zaterdag 06-11
ST Gieten/ Eext JO10-1 - St Vako/ Tynaarlo JO10-1
Scheidsrechter: Arent O
SVZ JO12-1
- ST Gieten/ Eext JO12-2
ST Gieten/ Eext JO15-1 - vv Stanfries JO15-1
Scheidsrechter: Sjoerd S

09.00
10.00
12.30

Met opmerkingen [BW1]:
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