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Jacobuskerkgemeente 
 

Kerkdienst in Eext op zondag 15 mei 

Zondag 15 mei is er weer een kerkdienst in de kerk in Eext. De dienst begint 

om 10.00 uur en voorganger is ds. Hendrik Marsman 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 Wiesje Zandvoort, T 06 12973901. 

 

 

 

Vrouwen van Nu, afd. Eext. 
 

Vanaf dinsdag 10 mei beginnen we weer te fietsen met onze wekelijkse 

fietsmiddag. De start is om half twee vanaf café Homan. 



 - 3 - 

De natuur is van ons allemaal. 
 

Eext en de omgeving rondom Eext is gezegend met een rijke natuur en een 

enorme biodiversiteit. En dat is iets om trots op te zijn, dat zijn we ook en het 

is begrijpelijk om daar allemaal als Eexters zoveel mogelijk van te. willen 

genieten. Dat kan en dat mag ook. De titel luidt dan ook: “de natuur is van 

ons allemaal”. Maar  dit neemt niet weg dat we wel met zorg om moeten 

gaan met diezelfde natuur. En daar wil de Boermarke,  Dorpsbelangen, en de 

Landbouwvereniging en jagersvereniging… graag een aantal afspraken met u 

over maken.  

Honden horen  aan een riem in het buitengebied. En hun baasjes horen op de 

openbaar toegankelijke wegen te lopen met hun honden. De akkers behoren 

weliswaar tot de mooie natuur van Eext maar zijn niet openbaar toegankelijk, 

omdat het private gronden zijn. 

De bossen rondom Eext zijn voorzien van gebruiksregels die voor eenieder 

die deze gronden betreedt gelden. De bordjes van SBB staan vrijwel aan het 

begin van ieder pad. Ook  hier moeten honden aan de riem. En de bossen zijn 

slechts toegankelijk op de daartoe aangelegde paden 

Als uw hond een behoefte doet, ruim dan zijn hoop op. Er zijn daartoe 

kakzakken in diverse soorten en maten verkrijgbaar, en ze kosten geen drol. 

U moet er rekening mee houden dat uw hond ook besmet kan worden door de 

uitwerpselen van een andere hond. Doe dat elkaar niet aan.  Als uw hond zijn 

behoefte doet in het hooiland, dan kan daardoor ook de veestapel van de 

boeren worden besmet.  

Juist in deze tijd is het zo belangrijk om honden aan te lijnen, omdat vrijwel 

alle dieren op dit moment jongen hebben die nog niet weerbaar zijn. Het is de 

afgelopen jaren al meerdere keren voorgekomen dat door loslopende honden 

een reekalfje werd gegrepen en doodgebeten. Het is ook meerdere keren 

voorgekomen dat reeën, achternagezeten door loslopende honden de N33 of 

op de N34, onder de auto zijn gelopen, met alle gevolgen van dien.  Vindt u 

een reekalfje, raak het niet aan met uw handen en laat het diertje met rust. 

Moeder ree is vaak heel dicht in de buurt en komt vanzelf het kalfje weer 

halen, als u uit beeld bent verdwenen.  

Kortom, wij vinden het belangrijk dat U kunt genieten van onze rijke natuur, 

maar we vragen U daarbij wel de regels in acht te nemen, zodat we samen 

nog jaren kunnen genieten van Eext en haar omgeving. 

 

Was getekend: Boermarke Eext, Landbouwvereniging, Dorpsbelangen en de 

jagersvereniging. 
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Commissie Dorpsbelangen Eext 

e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 

Volgende Inloop-koffieochtend: 10 mei  

Vandaag krijgen we van Jessica en Ilja een 

presentatie over assistentiehonden. Als beroep geven 

zij hondentrainingen en gedragsadviezen. Een leerzame koffie-ochtend, ook 

voor hondeneigenaren! 

 

Programma: 

24 mei  spelletjes / kletsochtend 

14 juni  muziekquiz en gezamenlijke maaltijd (vanaf 11.00 uur) 

28 juni  spelletjes / kletsochtend     

 

De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand van 10.00- 12.00 uur. 

De deur staat open voor (oud)inwoners (m/v) van Eext om naar deze 

ochtenden te komen. Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet nodig je 

vooraf aan te melden. Kom gewoon een keertje kijken en zie of het iets voor 

je is: je bent van harte welkom! 

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.  

 

 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Dorpsmuseum De Kluis  

Op 19 april jl. hebben we na 2 jaar weer onze jaarvergadering kunnen 

houden. Hier zijn enkele bestuurswijzigingen goedgekeurd. 

Na het tussentijd vertrek van Wieger Moes (door verhuizing) is de ontstane 

functie ingevuld door Bea Lammerts. 

Omdat Ineke Koerts aftredend en niet herkiesbaar was, is Arent Okken aan 

het bestuur toegevoegd. 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

  Gerrie Bruining    voorzitter 

  Frederik Bruins    penningmeester 

  Bea Lammerts    secretaris 

  Tine Enting     algemeen bestuurslid 

  Lambert Hollander   algemeen bestuurslid 

  Maria Mennega    algemeen bestuurslid 

  Arent Okken    algemeen bestuurslid 

 

Het postadres is: 

  Dorpsmuseum De Kluis 

  Middenstraat 3 

  9463 PP Eext. 

Tevens zijn we nu telefonisch bereikbaar onder nummer 0592-250085. 

Het emailadres is gewijzigd in: info@dekluiseext.nl 

 

Maandag 9 mei, om 19.00 uur zijn we in De Kluis aanwezig om de 

vrijwilligers voor het komende seizoen van 28 mei tot en met 28 september 

2022 in te kunnen delen. 

 

Op woensdag, zaterdag en zondag is De Kluis dan geopend van 14.00 uur tot 

16.00 uur en per middag zijn er 2 vrijwilligers aanwezig. 

 

Kom gerust deze avond voor verdere informatie en misschien mogen we u 

dan ook in ons  vrijwilligersschema indelen. 

 

Het Bestuur. 

 

mailto:info@dekluiseext.nl
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H.S.V. “De Schaopwas”                                                 

Jeugdvissers opgelet! 

In 2022 zal er voor de jeugd een samenwerking plaatsvinden tussen HSV de 

Schaopwas en T.O.G. Annen, om het enthousiasme onder de jeugd in de 

omgeving te vergroten. In deze samenwerking wordt er een gemeentelijk 

jeugdkampioenschap georganiseerd bestaande uit 6 wedstrijden. (Zie 

wedstrijdprogramma). Hiervan tellen de 4 beste wedstrijden mee voor het 

kampioenschap. Diegene met het beste resultaat na deze wedstrijden mag 

zichzelf jeugdkampioen van de gemeente AA en Hunze noemen. 

Het is niet verplicht om alle wedstrijden mee te doen! Je mag dus ook 

een enkele wedstrijd mee vissen. 

Er zal gevist worden in twee klassen; beginners & gevorderden. De klassen 

zullen worden ingedeeld op visniveau en dus niet op leeftijd. De maximale 

deelname leeftijd is 20 jaar (Maximaal 19 op 31 december van het 

betreffende jaar. 

Heb je nou nog nooit eerder gevist, maar lijkt het je leuk? Wees dan niet 

bang om je ook op te geven. Je zal geholpen worden door de begeleiders die 

rondlopen bij de wedstrijd. En eventueel is er ook materiaal beschikbaar! 

Voor leden is deelname gratis! Voor niet-leden is deelname €5,- per 

wedstrijd. 

 

Wedstrijdprogramma 

--> 18.15 verzamelen bij het viswater! 

06 mei -  Haven van Annen 

13 mei -  Klein zwaneneer 

20 mei -  Yde 

10 juni -  Kieldiep 

24 juni -  Haven Noordwillemskanaal (Steigers) 

01 juli -  Schaopwas 

 

 

Voor meer informatie over de vereniging kijk op onze website of like ons op 

facebook. 
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Coöperatie Onze winkel 

 

Bloemenmarkt  

Op zaterdag 7 mei vanaf 10.00 uur, 

organiseren wij weer een kleine maar 

knusse bloemenmarkt, met veel 

voorjaarsbloemen en planten.  

Begin mei is IJsheiligen voorbij en kan er 

dus weer na hartenlust gepoot worden.  

Op 8 mei is het Moederdag. Dus is de 

Bloemenmarkt van Eext een mooi 

moment om er voor te zorgen dat je 

moeder weer eens goed in de bloemetjes zet. Begin mei is het moment 

gekomen om te denken aan kleurrijke bloemen en planten. De echte 

voorjaarsklassiekers zoals Bellis, Ranonkel en de Primula zijn dan prima te 

planten en te verplanten.  

 

Onze winkel heeft zelf ook weer een verkooppunt op de markt. Uiteraard is 

er gelegenheid om de inwendige mensen te versterken. Mocht je interesse 

hebben in een kraampje, een leuk idee hebben of meer informatie willen, 

stuur dan een mailtje naar: info@onzewinkeleext.nl  

Zie ook de speciale website: https://bloemenmarkteext.jouwweb.nl 

 

 

 

 

 

mailto:info@onzewinkeleext.nl
https://bloemenmarkteext.jouwweb.nl/
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V.V. Eext 

Programma zondag 8 mei 

Eext 2    –  GKC 3            aanvang  10.00 uur 

Leo 4     –    Eext 3           aanvang  12.00 uur 

                   vertrek  10.45 uur 

Engelbert 1    –  Eext 1            aanvang  14.00 uur     

                   vertrek  12.30 uur 

  

Programma donderdag 12 mei 

Eext 1      –   BNC 1             aanvang  19.30 uur 

Eext 3      –   Leo 4             aanvang  19.30 uur 

  

Programma zaterdag 14 mei 

Annen  Vr 1   –   Eext Vr 1            aanvang  14.00 uur 

  

Programma zondag 15 mei 

Eext 2       –   Hoogezand 5          aanvang 10.00 uur 

Tynaarlo 5     –   Eext 3            aanvang  12.00 uur     

                   vertrek   10.45 uur 

MOVV 1      –   Eext 1           aanvang  14.00 uur      

                 vertrek  12.30 uur 

 

 

 

 

Kijk ook eens op www.eextinfo.nl voor het 

laatste verenigingsnieuws uit ons dorp. 

http://www.eextinfo.nl/

