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

 
Volgende Inloop-koffieochtend: 8 maart  

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.  

 

Programma: 

  8 maart  optreden van de Bravoliers  

22 maart  spelletjes / kletsochtend 

14 april  Paasspel (i.p.v. het Sint- Kerstspel van 14 december j.l.). 

28 april  spelletjes / kletsochtend 

 

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.  

 

 

Vrouwen van Nu 
 

Op dinsdagavond 8 maart houden wij onze bijeenkomst om 19.30 uur in het 

dorpshuis. Het beloofd een interessante avond te worden en hopen op een 

flinke opkomst. 

Wie gehaald wil worden kan zich in verbinding stellen met Trijntje (tel.: 

261505) 

 

 

Jaarvergadering Boermarke Eext 

 
Graag nodigen wij de markegenoten van Eext uit voor de jaarvergadering van 

de Boermarke. Deze vergadering zal plaatsvinden op:  

 

zaterdag 5 maart 2022 aanvang 9:30 uur in Eetcafé Homan te Eext. 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Vanuit het bestuur 
We krijgen de laatste tijd in Onze winkel steeds vaker vragen over hoe het 

precies zit met de winkel. Waarom is dat nu een coöperatie? Er zijn de laatste 

tijd natuurlijk ook best veel nieuwe bewoners in ons mooie dorp komen 

wonen. Daarom wordt het weer tijd om het een en ander uit te leggen. 

 

In 2013 vertrok de laatste grutter uit Eext en was er geen winkel meer in Eext 

waar je de dagelijkse boodschappen kon doen. Dit werd in het dorp al gauw 

als een gemis aangemerkt. Uiteraard om praktische reden om je (vergeten) 

boodschappen te doen of omdat er geen postagentschap meer was, etc. 

Daarnaast was er ook een sociale reden. De winkel werd, vooral door 

alleenstaanden als ouderen, gezien als een sociaaltrefpunt. Corona heeft deze 

functie de afgelopen periode wel sterk bevestigd.  

 

Daarom werd in 2013 besloten om een coöperatie op te richten en met 2 

parttime medewerkers en vrijwilligers de winkel te runnen. Met vrijwilligers 

en bij elkaar gevonden of tweedehands gekochte spullen werd de winkel 

weer ingericht en opgestart. 

Dit werd mede mogelijk gemaakt door de vele participanten en leden die de 

coöperatie inmiddels kent. Met deze beide groepen zijn we nog steeds erg 

content. Net als met de mensen die bij ons de boodschappen doen of langs 

komen voor de vergeten boodschappen of gebruik maken van de vele 

servicepunten die wij hebben.  

In onze nieuwsbrief gebruiken wij wel eens de tekst: Wees royaal, koop 

lokaal. Maar bij Onze winkel kan dit ook net zo goed zijn: Wees sociaal, 

koop lokaal.  

 

Deze maand hebben we als thema “Biologisch en duurzaam”. Belangrijke 

thema's die wij graag ieder jaar weer even onder de aandacht brengen. 

Misschien is dit voor jouw wel hét moment om duurzame keuzes te maken. 

Door bewust voor biologische producten te kiezen, draag je bij aan mens, 

dier en milieu. We helpen je graag om vaker voor biologisch en duurzaam te 

kiezen.                                                              

Samen houden wij Eext leefbaar 

https://www.onzewinkeleext.nl/contact/lidmaatschap/participant
https://www.onzewinkeleext.nl/contact/lidmaatschap


 - 4 - 

 

Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr: Kerkstraat 11, gasselte.Tel: 0599-565652 

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Potgrondactie 

Het voorjaar nadert weer, ook dit jaar houdt de muziekvereniging Togido 

haar jaarlijkse potgrond actie ten bate van de verenigingskas. Deze zal 

worden gehouden op zaterdag 12 maart.  

In verband met de corona regels komen we ook dit jaar niet bij u langs voor 

het ophalen van uw bestellijst. 

De kosten per 40 liter zak zijn 5.- 

3 zakken voor 13.50 euro 

5 zakken voor 20 euro 

 

Bestellen kan tot 5 maart via: 

Mail naar potgrond@togido.nl 

App naar 06-57371441 

Of bel naar 06-57371441 

 

Zaterdag 12 maart brengen we de zakken weer bij u langs. 

Hebt u ons gemist dan kunt u de wagen rustig aanhouden voor een bestelling. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Music4kids 

Vrijdag 4 maart start de muziekvereniging de workshop music4kids. Deze 

lessen zijn speciaal geschikt voor leerlingen van groep 3 en 4 van de 

basisschool. In een cursus van 12 lessen leren de kinderen op speelse wijze 

noten lezen, ritme spelen en verschillende muziekinstrumenten kennen en 

worden gegeven door onze gediplomeerde docent Pieter de Jong. 

 

De lessen starten 4 maart van 15.15 tot 16.15 uur in basisschool Obs in 

Gieten. 

De onkosten zijn voor deze 12 lessen E45 euro, inclusief lesmateriaal en 

blokfluit. 

 

Aanmelden kan telefonisch of via de app. 06-57371441 

Of mail naar: info@togido.nl 

 

 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
mailto:potgrond@togido.nl
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Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 16 maart 

 

Zomerconcert 

Ivm de corona pandemie komt het voorjaarsconcert van dit jaar ook weer te 

vervallen. Op zondag middag 12 juni houden we een zomerconcert voor 

alle geïnteresseerden. Gespeeld wordt er door het A en B orkest. De 

scholenprojecten worden dan samen met de vereniging afgerond. 

U bent van harte welkom. 

 

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.  
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Oranjevereniging Eext  

 
Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u van harte uit voor haar 

jaarvergadering op  

donderdag 10 maart a.s. in het Dorpshuis te Eext, aanvang 20.00 uur. 

 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Notulen jaarvergadering 11 maart 2020 

6. Verslag activiteiten 2020/2021 

7. Financieel verslag 2020/2021 

Verslag penningmeester 

Verslag kascommissie  

8. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet-herkiesbaar Richard de Vos en herkiesbaar Anja 

Bruggink  

Kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij 

David Patty, secretaris 

9. Programma Koningsdag 2022 

10. Rondvraag 

11. W.v.t.t.k. 
12. Sluiting  

 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons graag ondersteunen, dan kunt u 

contact opnemen met onze penningmeester, mevrouw Grieta Kamping, Tel. 

0592-263473 of via email kampingk@hetnet.nl. De kosten hiervoor zijn € 5,- 

per gezin per jaar. Als donateur kunt u deelnemen aan de activiteiten, die 

door de Oranjevereniging worden georganiseerd.  

We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor Koningsdag 2022.  
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V.V. Eext       
 

Programma zaterdag 5 maart 

Eext Vr 1   –   Rolder Boys Vr 1  aanvang 14.30 uur. 

  

Programma zondag 6 maart  

Eext 2    –   Zuidlaarderveen 2  aanvang 10.00 uur 

Eext 3     –   Leo 4      aanvang 10.00 uur 

FVV 1      –  Eext 1     aanvang 14.00 uur 

vertrek   12.30 uur 

  

Programma zaterdag 12 maart 

Pekelder Boys Vr 1 –  Eext Vr 1    aanvang 14.00 uur 

  

Programma zondag 13 maart 

VKW 4     –  Eext 3     aanvang 10.00 uur  

vertrek   08.45 uur 

Yde de Punt 2   –   Eext 2     aanvang 10.00 uur 

vertrek   09.00 uur 

Eext 1     –   Engelbert 1    aanvang 14.00 uur 

  

Programma donderdag 17 maart 

Eext 1     –    Farmsum 1    aanvang 19.30 uur 
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