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Vereniging Dorpsarchief Eext “De Kluis”    
 

2e Paasdag is De Kluis geopend                                 

 

Eindelijk, na twee jaar kan het weer. 

Op tweede Paasdag, maandag 18 april, is De Kluis van 14.00 uur tot 16.00 

uur geopend. 

 

U kunt dit jaar geen speciale expositie komen bekijken. 

Door de korte tijd die er nog was na de Corona beperkingen, hebben we 

besloten De Kluis te openen zonder extra activiteiten. 

 

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar. 

 

Graag tot tweede Paasdag. 

 

 

Nieuwe vrijwilligers 

 

Nu het museum eindelijk weer de deuren kan openen, hopen we dat we ook 

nieuwe vrijwilligers aan onze lijst kunnen  toevoegen. 

 

Heb je af en toe een middagje over op woensdag, zaterdag of zondag van 

14.00 uur tot 16.00 uur? Lijkt het je leuk bezoekers te ontvangen en ze te 

kunnen informeren over de geschiedenis van De Kluis en ons mooie dorp 

Eext, meld je dan aan als vrijwilliger. 

 

Misschien wil je ook tijdens de educatieve morgens met het programma 

Geessie en Geert helpen bij de activiteiten van de schoolkinderen, we kunnen 

jouw hulp goed gebruiken. 

 

Voor informatie aanmelding stuur een berichtje naar 

info@dorpsmuseumdekluiseext.nl, met naam en telefoonnummer, dan nemen 

we contact met je op. 
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Jaarvergadering 19 april 2022 

 

Na de afgelasting van de jaarvergadering op 17 maart 2020 hebben we nu 

onze jaarvergadering gepland op dinsdag 19 april 2022 in “Café Homan” te 

Eext. Aanvang 20.00 uur 

 

AGENDA  

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen van de jaarvergadering op 19 maart 2019 

5. Jaarverslag 2019, 2020 en 2021 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming lid kascommissie 

9. Jaarverslag en mededelingen Historisch Tijdschrift 

10. Financieel verslag Historisch Tijdschrift 

11. Verslag kascommissie Historisch Tijdschrift 

12. Benoeming lid kascommissie 

13. Bestuursverkiezing:  

Aftredend en herkiesbaar 2019: Lambert Hollander, 

Aftredend en herkiesbaar 2020: Frederik Bruins en 

Aftredend en herkiesbaar 2021: Maria Mennega, niet herkiesbaar Ineke 

Koerts. 

Voor de vervulling van de vacature, die ontstaan is door het tussentijds 

aftreden van Wieger Moes, wordt Bea Lammerts voorgesteld. 

Ineke Koerts heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. We stellen als 

kandidaat Arend Okken voor. 

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen voor het begin van de vergadering 

worden aangemeld. 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

We rekenen op uw komst. 

 

Het bestuur 
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Vrouwen van Nu, afd. Eext.   
 

Dinsdag 12 april hebben we onze volgende bijeenkomst, aanvang 19.30 uur. 

Gast voor deze avond is Aaltsje Ypey. Zij gaat ons vermaken met een 

gezellige muziekquiz. 

 

 

Paasvuur 2022 
 

Zoals al eerder vermeld mag het Paasvuur weer en wel op Zondag 17 april      

(eerste Paasdag) om 19.30 uur op de hoek Torenweg/Walakkers. 

De kinderen van Groep 8 mogen dit jaar het vuur aansteken. 

 

De catering word verzorgd door Gymnastiekvereniging ADO. 

Alle consumpties zijn gratis maar om de kosten te dekken en de clubkas te 

versterken kunt u een vrije bijdrage doen in de daarvoor aanwezige bus. 

 

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om uw snoeihout bij de weg te 

leggen. (Aub niet tegen bomen en heggen aan i.v.m. het oppakken) 

De Paasvuurcommissie komt dit dan tegen een vergoeding ophalen. 

Neem hiervoor contact op met GJ Springer, tel: 0651332362. 

 

Zelf brengen is gratis voor inwoners van Eext. Het kan gebracht worden op: 

Donderdag 14 april van 13.00 tot 20.00 uur 

Vrijdag       15 april van 13.00 tot 20.00 uur 

Zaterdag     16 april van 09.00 tot 16.00 uur 

 

U mag ALLEEN SNOEIHOUT brengen. 

Dus geen stobben, geen gebinten, geen geverfd hout, geen pallets enz. 

De Commissie en de gemeente zal hier streng op toezien. Bij overtreding kan 

de vergunning weer worden ingetrokken. 
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Landbouwvereniging Eext 

 

Zoals jullie niet ontgaan is was het de afgelopen periode lastig om 

activiteiten te organiseren. Gelukkig mag er weer wat meer en daarom vinden 

wij het weer tijd om een avond gezellig samen te komen. 

 

Wij willen jullie graag uitnodigen voor een bak koffie en een borrel op 

vrijdag 22 april om 20.00 in Café Homan. 

 

Dit kan alleen doorgaan als er genoeg animo voor is dus graag aanmelden 

voor 15 april! Dit kan door te mailen naar  

Vleesveebedrijfkamping@gmail.com of je kunt Arjan bellen op 06-

25203583. 
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Commissie Dorpsbelangen Eext 
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 
Volgende Inloop-koffieochtend: 12 april  

Deze ochtend doen we het (uitgestelde) Sint/ Kerst- spel, 

maar nu onder de naam “Paasspel”.  

 

Programma: 

26 april  spelletjes / kletsochtend 

10 mei  Een presentatie over assistentiehonden door Jessica en Ilja. 

        Als beroep geven zij hondentrainingen en gedragsadviezen. 

        Een leerzame ochtend, ook voor hondeneigenaren! 

24 mei  spelletjes / kletsochtend 

14 juni  muziekquiz en gezamenlijke maaltijd (vanaf 11.00 uur) 

28 juni  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.  

 

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.  
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Beste dorpsgenoten, 
  

Bij deze wil ik jullie hartelijk bedanken, voor de producten die in week 

12 gedeponeerd zijn, in de winkelwagen in “Onze Winkel” voor 

St. Oekraïners in Nederland. 

Vorige week zaterdag zijn deze producten samen met de ingezamelde 

producten op het Kerkplein in Zuidlaren, met een vrachtauto rechtstreeks 

naar Oekraïne gebracht. 

We wachten even af, waar nog meer behoefte aan is. 

Als dat bekend is hopen we weer een beroep op u te kunnen doen. 

Namens de St. Oekraïners in Nederland nogmaals hartelijk dank. 

  

Vriendelijke groet, 

Alie Vrieling 

Brinkstraat 4 
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VV Eext                      
 
Programma donderdag 7 april. 

Eext 1     - Farmsum 1      aanvang 18.45 uur 

  

Programma zaterdag 9 april 

Groen Geel Vr 4  - Eext Vr 1      aanvang 17.15 uur 

  

Programma zondag 10 april. 

Eext 2     - Annen 4      aanvang 10.00 uur 

SVDB 1     - Eext 3       aanvang 10.00 uur    

vertrek    08.45 uur 

Eext 1     - Gieterveen 1          aanvang 14.00 uur 

  

Programma donderdag 14 april 

FC Zuidlaren 2   - Eext 2       aanvang 20.00 uur    

vertrek   18.45 uur 

  

Programma maandag 18 april. 

Eext 3     - SVDB 1      aanvang 10.00 uur 

Farmsum 1    - Eext 1       aanvang 14.00 uur      

vertrek   12.15 uur 

 

VV Eext, afd. jeugd 

 

Zaterdag 9 april    

SJO BBC JO12-1 J/M - ST Gieten/ Eext JO12-2    aanvang 11.00 uur 

 

 

 

 


