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Commissie Dorpsbelangen
Verdubbeling N34 en aanpak verkeersplein Gieten
Zoals bekend, wordt er gewerkt aan plannen voor een reconstructie van het
verkeersplein Gieten en een (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34.
Vanwege de nieuwe omgevingswet, die er aan zit te komen, is er een nieuwe
termijn ontstaan voor het indienen van zienswijzen.
U kunt hierover meer informatie vinden op www.provincie.drenthe.nl/N34
Nog tot uiterlijk 7 september kunt u zienswijzen kenbaar maken aan de
Provincie.
Een schriftelijke reactie dient u te richten aan het college van Gedeputeerde
Staten. Dit kan zowel per mail via post@drenthe.nl onder vermelding van
‘reactie gedeeltelijke verdubbeling N34’ of per post via het adres
Gedeputeerde Staten, Postbus 122, 9400 AC Assen.
Het is de bedoeling dat de omgevingsmanager van het project op de
jaarvergadering van Commissie Dorpsbelangen langs komt om een
toelichting te geven op het project. De datum voor die vergadering wordt
binnenkort definitief bekend gemaakt.
Als u ideeën hebt over de uitvoering van het project, wacht dan niet op de
toelichting van de provincie, maar klim in de pen en maak het kenbaar aan de
provincie.
Gezinus Martens (namens Commissie Dorpsbelangen)
gezinus.martens@gmail.com
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Vereniging voor Volksvermaken Eext
Secr. Jarna Lanjouw, Middenstraat 12 Eext
jarnalanjouw@hotmail.com

Jaarlijkse sterrit 27 augustus
Zaterdag 27 augustus wordt weer de jaarlijkse sterrit ( oriënterings-rit)
verreden, dus geef je gezellig op! Ook dit jaar heeft Pieter weer een
uitdagende rit uitgestippeld. Heb je nog nooit meegedaan, maar wel
nieuwsgierig, dat is geen probleem, je kunt gewoon meedoen. Pieter zorgt er
altijd voor dat je weer op de goede route komt. Aan het eind zal blijken wie
écht de goede route heeft gereden en alle trucjes van Pieter heeft doorzien.
De start is vanaf 16.00 uur weer aan de Brink aan de Kampstraat en
onderweg is er uiteraard weer een pauze.
Je kunt je opgeven op bovenstaand email-adres of op de lijst in Onze Winkel.
Niet leden betalen € 5 en voor leden is het uiteraard gratis. De prijsuitreiking
en uitleg is ‘s avonds na afloop in de achterzaal van Café Homan.
De Tips & Trucs op woensdag avond 24 augustus gaat helaas niet door
wegens te weinig deelname.
En noteer alvast de volgende gezellige activiteiten in uw agenda:
23 oktober - zondagmiddag Bier- & Wijnwandeling in en rondom Eext.
12 november - online bingo
Hopelijk tot zaterdag!

Toneelvereniging Concordia
Onze jaarvergadering is op 31 augustus in café Homan
Agenda:
Opening-ingekomen stukken – mededelingen - notulen en jaarverslag - verslag
penningmeester - verslag kascommissie - bestuursverkiezing: aftredend en niet
herkiesbaar Egbert Oldenhuizing. Als nieuwe kandidaat wordt Bert Jan Jansen
voorgesteld. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 19.30 uur op 31/8 bij het
bestuur - leescommissie - rondvraag.
Aanvang 20.00 uur
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Gymnastiekvereniging ADO
Secr. M.Bruins-Kuik, Stationsstraat 50a, tel. 263592

LET OP ! De lessen gaan na de vakantie van de woensdag naar de
donderdag.
Maandag 29 augustus en donderdag 1 september beginnen de lessen weer
volgens onderstaand schema. Ben je nog geen lid, je bent van harte welkom.
maandag

19.30 – 20.20 - Conditie/ fitness

donderdag

15.20 – 16.05 - gym/dans groep 1 / 2
16.05 – 16.55 - gym groep 3 t/m 5
16.55 – 17.55 - turnen groep 3 t/m 8
17.55 – 18.45 - gym groep 6+
18.45 – 19.35 - Fitgym 1
(19.35 – 20.25 - Fitgym 2 )

Voorlopig start Fitgym 1 en Fitgym 2 gezamenlijk om 18.45 uur!!
Afhankelijk van de opkomst wordt er een indeling gemaakt!!

VV Eext
Programma
donderdag 25 augustus
Eext
– Damacota ( mogelijk uitwijken naar Pekela aanvang wordt
nog bepaald)
zondag 28 augustus
Actief
– Eext (onder voorbehoud).
donderdag 1 september
Eext
– Weerdinge ( onder voorbehoud van de velden)
zondag 4 september
VKW 2
– Eext

aanvang 10.00 uur

