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Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl

Volgende Inloop-koffieochtend: 23 november
Op deze koffieochtend gaan we met enthousiaste
begeleiding bloemschikken.
Neem zelf mee: een schaal, mesje en snoeischaar.
Neem ook € 5,00 mee voor de kosten van het Sinterklaas/ Kerstspel op 7
dec..
De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de
maand van 10.00- 12.00 uur. (Uitzonderingen hierop worden in deze
rubriek vermeld).
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.
Programma:
23 november: bloemschikken en / of bijpraten
7 december: sinterklaas/ kerstspel (extra kosten € 5,00 p.p.)
28 december: Geen koffieochtend
11 januari: nieuwjaarsborrel met?
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

Pietenpak huren
Piet verhuurt zijn pak namens de VVV. Mocht jij deze dagen de Sint en Piet
willen helpen en ben je nog op zoek naar een pak, neem dan contact op met
Ilse Hendriks, 06-18539030 of mail naar ilsehendriks1991@hotmail.com
Voor het huren van één pak vragen wij € 25,00.

Stichting Begraafplaats e.o.
Afgelopen vrijdagmorgen hebben we met onze grote groep vrijwilligers
voor het laatst dit jaar het onkruid een gevoelige klap toegebracht. Allen
hartelijk dank en we hopen volgend jaar weer op jullie te mogen rekenen.
Verder danken we alle dorpsgenoten die hun stem aan de begraafplaats
hebben gegeven. We mogen een mooi bedrag van de Rabobank ontvangen.
Deze week wordt er een nieuw materiaalhuisje geplaatst door
Hoveniersbedrijf Rozenveld. Een bijdrage van de Gemeente,
Hoveniersbedrijf Rozenveld en onze eigen Stichting heeft dit mogelijk
gemaakt.
Het bestuur van Stichting Begraafplaats.
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Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Helaas moeten wij door de nieuwe corona maatregelen weer sluiten tot en
met vrijdag 3 december. We houden jullie op de hoogte wanneer we weer
open kunnen !
Gelukkig hebben we nog wel een hele leuke lampionkeuring gehad. Het was
heel spannend en de jury heeft eigenlijk alleen maar mooie lampionnen
gezien en liedjes gehoord. Maar na een lange discussie is dit de uitslag
geworden:
Groep 1-2: Nora Strijk en Hendrik Vedder
Groep 3-4-5: Nick de Vaan en Marije Nijstad
Groep 6-7-8: Thijs Jansen en Heika Wolters
Gefeliciteerd ! We komen binnenkort de cadeautjes langsbrengen.
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Mini-kerstmarkt Onze winkel
Op vrijdag 17 december van 17.00- 19.00 uur en
zaterdag 18 december van 11.00- 17.00 uur
organiseert Onze winkel een mini-kerstmarkt.
Buiten staan enkele kramen met standaard
kerstproducten en kramen met typische
kerstinkopen. Binnen hebben wij op beide dagen een wijn- en bierproeverij.
Ook zullen de “knieperties-bakkers" weer present zijn.
Altijd al een Trippeltje of een ander bijzonder biertje willen proeven of bent
u op zoek naar de juiste wijn bij het kerstdiner? Dit is uw kans.
Natuurlijk verkopen we buiten ook glühwein, erwtensoep, braadworst etc.
De kramen bieden u kerststukken en goederen van onze vaste leveranciers.
Naast kerstbomen zijn er verschillende vuurtjes waar u zich heerlijk kunt
warmen.

Wie maakt de lekkerste mosterdsoep van Eext ?
Maakt u wel eens een lekkere mosterdsoep? Stuur dan ons
het recept.
In ons digitale kerstnummer komen alle ingezonden recepten
van de mosterdsoep te staan.
Stuur het recept op naar info@onzewinkeleext.nl
Een deskundige jury zal de 3 lekkerste recepten uitzoeken. Die worden dan in
Onze winkel gemaakt en kunnen tijdens de mini-kerstmarkt geproefd
worden. Onze klanten bepalen dan de lekkerste mosterdsoep.
Er zijn veel recepten: snelle recepten, goed ingekookte bouillon recepten, met
metworst, met ui en/ of knoflook, met spekjes, met mosselen, met kookroom,
zonder kookroom, met slagroom, of vegetarisch met walnoten, etc. etc.

Persbericht
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Wandel mee door de geschiedenis van Deurze en Amelte
Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zaterdag 20 november 2021 om 10:00 uur
een wandeling in de omgeving van Deurze.
Tijdens deze wandeling besteden de Nationaal Park gidsen aandacht aan de
natuur en vertellen zij nog veel meer over dit gebied.
Al ver voor onze jaartelling was hier bewoning. De gidsen vertellen van alles over
het oeroude dorp Deurze en het verdwenen dorp Amelte. Ook hoort u alles over
de grote veranderingen die hier vanaf het begin van de 19e eeuw hebben plaats
gevonden.
Start: NP Toegangspoort Deurze, 9457 TA Deurze
Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.

Persbericht
Herfst-Kanotocht op de Hunze
Op 19 november organiseert In Het Wilde Weg van 11.00u. tot 14.30u.een
avontuurlijke herfst-kanotocht op de Hunze.
Wij varen deze tocht vanuit Gasselternijveen en gaan het Torenveen
verkennen. De ervaren gids van In Het Wilde Weg zorgt voor goede kano
instructies, zodat ook de minder ervaren kanovaarders een fijne en veilige
tocht beleven.
Al peddelend beleef je de natuur op een wel heel intense wijze! Natuurlijk
gaan wij op zoek naar de bever, en leer je bever sporen te herkennen. Maar
ook de otter zal zeker de revue passeren.
Halverwege de tocht maken wij een kampvuur. Een korte workshop vuur
maken, koffie, wildplukthee en een bannockbroodje op een vuurtje zijn
allemaal onderdeel van het programma.
Wij werken met het “leave no trace” principe. Wij laten geen rommel achter in
de natuur en werken, om verstoring te voorkomen, alleen met kleine
groepen.
Kan je op 19 november niet? Dan is er op 4 december ook nog een Herfst-Kanotocht
waar jij je voor kan aanmelden!
Voor meer informatie en aanmelding via info@inhetwildeweg.nl of tel.nr. 06-401 482
37.
Na opgave ontvang je uitgebreide informatie over bijzonderheden en startlocatie
(Gasselternijveen). Kosten € 45,-

-8-

VV Eext
Programma zaterdag 20 november
St ACV/Achilles 1894 Vr4 – Eext Vr1
Programma zondag 21 november
Eext 2
– Tynaarlo 3
Smilde ’94 2
– Eext 3
vertrek 08.45 uur
Eext 1
- Pekelder Boys 1
Programma zaterdag 27 november
Eext Vr 1
– Groen Geel Vr 4

aanvang 12.00 uur

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 28 november
Eext 3
– Tynaarlo 5
aanvang 10.00 uur
Zuidlaarderveen 2
– Eext 2
aanvang 12.00 uur
vertrek 10.45 uur
BNC 1
– Eext 1
aanvang 14.30 uur !!!!!!!!!
De kaartavond van 24 november komt te vervallen, we hopen 22 december
weer te kunnen kaarten.

VV Eext, afd jeugd
Zaterdag 20-11
ST Gieten/ Eext JO10-1

-FC Zuidlaren JO10-5

Zaterdag 20-11
SJO ZVC’14 JO12-2

-ST Gieten/ Eext JO12-2 aanvang 10.00 uur

Zaterdag 20-11
ST Gieten/ Eext JO13-1

-Wildervank JO13-1J/M

Scheidsrechter: Sjoerd S

aanvang 09.00 uur

aanvang 10.30 uur

