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

 
Volgende Inloop-koffieochtend: 28 juni  

Programma:  

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. 

 

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 (m/v) 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.  

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. Door een 

enthousiaste groep wordt 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.  

Neem wel een flesje met water o.i.d. mee. Misschien tot donderdag? 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Coöperatie Onze winkel 
 

Inning contributie  

Binnenkort zal de jaarlijkse contributie van onze 

leden worden afgeschreven. Leden zonder 

automatische overschrijving ontvangen een nota. 

 
De strijd tegen voedselverspilling  

Producten die hun houdbaarheidsdatum bereikt hebben, krijgen op die 

betreffende dag een sticker en zijn dan te koop met 25% korting.  

Dat is in Onze winkel een normale gang van zaken, maar we willen dat toch 

nog een keer onder de aandacht brengen 

 

Het doel hiervan is om voedselverspilling tegen te gaan. Dat 

is hard nodig, want in de Nederlandse supermarktbranche 

wordt zo’n 180.000 ton voedsel per jaar weggegooid – en 

daarmee gaan ook de energie en vele grondstoffen verloren 

die zijn gebruikt voor de productie. 

 

Een rijpere banaan, een brood van de vorige dag of vlees dat 

tegen z’n houdbaarheidsdatum aan zit, zouden we normaal 

gesproken niet meer verkopen. Maar lang niet iedereen weet bijvoorbeeld dat 

je vlees op de “ten minste houdbaar datum” nog kan invriezen.  

 

Dus bieden we producten met een “ten minste houdbaar datum”, op die 

betrokken datum, met een korting van 25% aan.  

Dat kan ver gaan, want die prijs geldt voor zowel een pak afbakbroodjes als 

een pak zalmfilet. Het mes snijdt aan twee kanten: klanten kunnen voor een 

mooie prijs kwalitatief goede producten kopen en wij hoeven minder weg te 

gooien. 

U kunt, ook gezien de prijsstijging van onze levensonderhoud (gas, elektra, 

inflatie, kleding, enz.), hiermee uw voordeel doen. 
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Jeugdsoos Honk'72  
www.facebook.com/Honk72 

 

Houd jij van achtbanen, botsauto’s en zweefmolens? Ga je dan op zaterdag 

25 juni met de Jeugdsoos mee naar Drouwenerzand? Het vervoer regelen wij, 

de kosten van de kaartjes zijn voor eigen rekening. Een kaartje kost €15.50, 

wanneer we met meer dan 20 personen zijn kost een kaartje €13.00.  

Opgeven kan bij Alwin (06-43183536) vanaf groep 5 t/m klas 2. Graag voor 

donderdag 23 juni.  

Houd voor de vertrektijd Facebook in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 juni en 26 juni 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur 

Bent u welkom in mijn atelier en op de deel van Braams Hof, Hoofdstraat 21 

te Eext.  

Speciaal voor deze gelegenheid heb ik een tentoonstelling ingericht met een 

aantal nieuwe schilderijen, tekeningen en bronzen beelden.  

Tevens exposeer ik oudere werken, waaronder tekeningen, monotypes, etsen, 

die ik voor een gereduceerde prijs aanbied. 

Kom gerust een kijkje nemen of bezoek alvast de website: adriaann.nl 

Adriaan Nieuwenhuis 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/Honk72
http://adriaann.nl/
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Muziek in het Kerkje van Eext 
 

Na een lange stilte, klinken er binnenkort weer muzikale klanken in het 

Kerkje van Eext.  

Een goede gelegenheid om alvast in vakantiestemming te komen met 

Schots/Ierse muziek. 

                                                                                                                                                                                 

Op zondag 26 juni a.s. verzorgt het Drentse duo Drizzle een concert in het 

kerkje van Eext van 14:30-16:30 uur.  Kerk is open vanaf 14.00 uur. 

Kloosterstraat 2, Eext 

Drizzle bestaat uit Koos Bleeker en Janny Westervaarder. Beiden zijn al 

lange tijd in de muziek actief in verschillende groepen. 

Drizzle betekent 'motregen'. Wie al eens in Ierland geweest is zal dit 

herkennen. De heuvels met een mistige sfeer, maar zeker ook zonneschijn. 

Het repertoire van Drizzle is breed; van Iers, Schots, eigen songs van Koos, 

ballades, pop, instrumentaal en mooie tweestemmige luisterliedjes . Dit alles 

wordt gebracht met veel plezier en passie. 

Instrumenten: gitaar, ukelele, dwarsfluit, tin whistle, low whistle, 

mondharmonica en percussie. 

 

Toegangsprijs EUR 12,50  inclusief pauzedrankje. 

Jeugd tot 15 jaar gratis entree. 

 

Tickets zijn te koop via www.ticketkantoor.nl/shop/eexterkerk of 

kerk.eext@gmail.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticketkantoor.nl/shop/eexterkerk?fbclid=IwAR1y8LWdoKCzvFqos7zBLtjLIGkkrmNhnOF_Rh_Siud2rAJJHto6l83WdA0


 - 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

 

 

 

 

 

persbericht 

 

Zondag 26 juni 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa om 10:00 uur een 

excursie in boswachterij Grolloo. Startplaats is de Parkeerplaats 

Zandspeelplaats (Aangegeven vanaf de weg Schoonloo – Elp (N374)) 

 

In deze boswachterij liggen prachtige veentjes. De wandeling voert langs een 

handvol van deze unieke plekjes. Het zijn natte, open plekken in het bos, 

soms nog met open water en soms helemaal dichtgegroeid. In deze tijd van 

het jaar kleuren de veentjes wit door het in grote getale aanwezige Veenpluis 

en Wollegras. Bij de veentjes vliegen vaak Libellen en Waterjuffers. En met 

een beetje mazzel horen we een oorverdovend kikkerconcert. Beleef het mee. 

De afstand is 6 km en de excursie duurt 2,5 uur.  

 

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. 
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        SUPERSUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 


