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

 
Volgende Inloop-koffieochtend: 14 juni  

Dit keer beginnen we om 11.00 uur. Onder het 

genot van een glaasje worden er 2 films over Eext 

(van de Kluis) getoond. Daarna een gezamenlijke warme maaltijd. 

 

Programma juni en juli  

28 juni  spelletjes / kletsochtend     

12 juli  geen koffieochtend i.v.m. vele activiteiten gedurende  

                     Oostermoer 

26 juli  spelletjes / kletsochtend 

  9 aug.  presentatie/ vraagronde met Woonborg, gevolgd door quiz. 

 

TIP: Op vrijdag 8 juli (de Oostermoer-week) wordt van 10.00- 13.00 uur 

een muzikale reisje door de tijd gemaakt met het Duo Golden Oldies. Met 

hits van de jaren 30 tot nu, met gezellige, ontroerende, soms ludieke, maar 

vooral herkenbare liedjes voor álle leeftijden!  

Met een lekkere lunch nadien kan iedereen super vrolijk de middag in.  

De entree is € 15,00. Dit is inclusief koffie, drankje en lunch. 

Kaarten zijn verkrijgbaar in Onze winkel. 

Locatie: Evenemententerrein Eext, Boermarkeweg. 

 

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.  

 

 

Jeu de boules 

Op de Eshof liggen 2 jeu de boules banen. In de 

zomermaanden wordt door een enthousiaste groep op 

iedere donderdagmiddag (bij goed weer) gespeeld. 

Gewoon voor de gezelligheid. We beginnen om 13.30 uur.  

Kom eens kijken, een ieder is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Heb je zelf jeu de boulesballen, neem ze dan mee. Zo niet dan zijn er wel 

reserveballen op de Eshof aanwezig.  

Meedoen is véél belangrijker dan winnen, enneh daarom…….. tot 

donderdag! Neem een flesje met water o.i.d. mee. 
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Stichting begraafplaats Eext e.o. 

 

Vrijdagmorgen a.s. 10 juni,  willen we weer onderhoud plegen op de 

begraafplaats. Paden schoffelen e.d.. 

We verwachten de vrijwilligers om half negen op de begraafplaats met 

schoffel. Voor koffie wordt gezorgd. 

 

 

 

Algemene jaarvergadering  

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de algemene jaarvergadering op  

woensdag 15 juni om 19.30 uur in Onze winkel.  

 

Voor deze avond hanteren we de volgende agenda: 

1. Opening 

2. Verslag jaarvergadering 21 september 2021 

3. Jaarverslag (mondeling) 

4. Financieel jaarverslag 

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

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Zomerconcert 

Zondag 12 juni houden wij ons zomerconcert achter de gymzaal aan het ’t 

Witzand 22 in Eext. 

Het concert start om 14.30 uur en de entree is gratis. 

Het is een gezellig buitenconcert met zitplaatsen en catering. 

 

Opgetreden wordt er door de gehele vereniging. 

Verder beëindigen we deze middag de scholenprojecten van dit jaar en 

ontvangen de leerlingen van Music4kids hun welverdiende certificaat. 

 

We hopen u op deze middag te mogen begroeten. 

 

Oud papier 

Volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 13 juli. 

 

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.  

 

 

VV Eext    
 
Programma donderdag 9 juni. 

Eext 2   –  Hoogezand 5  aanvang 19.30 uur. 

 

Eext Vr 1  -  Damacota  Vr 1  aanvang 19.30 uur. 
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