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Stichting begraafplaats  Eext  e.o. 

 
Op vrijdagmorgen,  16 september,  gaan we weer onderhoud plegen  

op de begraafplaats. Paden schoffelen en schilderen. 

We roepen de vrijwilligers op met schoffel naar de begraafplaats 

te komen. 

We beginnen zoals gewoonlijk om half negen 

Het bestuur zorgt weer voor de koffie +. 

 

 

Vrouwen van Nu, afd. Eext. 
 

Onze eerste bijeenkomst na het zomerseizoen is op dinsdag 13 september in 

ons dorpshuis bij Café Homan, aanvang 19.30 uur.  

Op deze avond komt Arnold Pilon vertellen over een lokaal natuurproject 

welke ze met een 8-tal buren beheren.  

Wij doen ook weer mee met de Rabo ClubSupport. Vanaf 5 september tot 27 

september kunt u, indien u lid bent van de Rabo, stemmen op onze 

vereniging. 
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Commissie Dorpsbelangen Eext 

e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 

 Volgende Inloop-koffieochtend: 13 september 

 

Programma  

13 september spelletjes -/ kletsochtend 

27 september muziekquiz  

11 oktober spelletjes- /kletsochtend  

25 oktober filmpjes en verhalen over dassen, otters, bevers, roofvogels  

 enz. dus over de natuur door Tonnie Sterken 

8 november  nog niet bekend 

22 november  nog niet bekend 

13 december kerst- / sinterklaasspel 

27 december geen koffieochtend 

 

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:  Ed: tel. 26 0888 of Roelie: tel. 06 83 35 38 50 

Vervoer: Roelie: tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en 

adres). 

 

 

 

Eextinfo.nl houdt u op de hoogte van al ons 

verenigingsleven. Neem gerust een kijkje. 
 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Rabo ClubSupport 2022 

 

De coöperatie Onze winkel doet ook weer mee met de Rabo ClubSupport. 

Met de RaboClubSupport ondersteunt de Rabobank plaatselijke stichtingen, 

verenigingen en clubs in hun initiatieven. 

Iedereen die lid is van de Rabobank regio Assen en Noord-Drenthe mag tm. 

27 september 3 stemmen uitbrengen op de verschillende verenigingen of 

clubs. 

 

U kunt uw stem uitbrengen door naar de site Rabobank.nl/clubsupport te 

gaan en in te loggen met de Random Reader Comfort of de Rabo-app. 

Ga naar: bekijk de deelnemers en filter eventueel Aa en Hunze. Er 

verschijnen dan 29 deelnemers waaruit je 3 keuzes kan maken.  

 

De opbrengst zullen we gebruiken voor o.a. de aanschaf van een nieuwe 

groentekoeling. De koeling die er nu staat (rechts bij de ingang) is erg oud 

(en gebruikt daardoor veel energie), lekt en is ook nog een heel lawaaierig.  

Steunt u ons? Alvast bedankt! 

 

De strijd tegen voedselverspilling  

 

25% korting op bepaalde producten 

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. 
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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 prijsstijgingen van de laatste tijd (gas, elektra, inflatie, 

kleding, enz.), hiermee uw voordeel doen. 

 

 

(Persbericht) 

Beste dorpsgenoten, 

  

Wij zijn op zoek naar een woonruimte voor onze gasten Aleks en Natalia. 

Op onze reis door de Balkan zijn we Aleks en Natalia tegengekomen. Ze 

waren ook op reis met hun busje. Helaas niet alleen voor hun plezier, maar 

ook omdat het in hun huis in Kiev, Oekraïne niet veilig is. Om een poosje tot 

rust te kunnen komen, wonen Aleks en Natalia momenteel bij ons. 

  

Omdat ze nog steeds niet terug naar huis kunnen en de winter in de bus te 

koud is, zoeken we voor de komende maanden een eigen plekje voor Aleks 

en Natalia. 

  

Ze zijn opzoek naar bijvoorbeeld een huisje, chalets, stacaravan of studio 

voor de maanden december t/m februari. Eventueel in overleg korter of 

langer. Uit online werk hebben ze een budget van rond de €500 per maand. 

  

Wie heeft of weet iets? Of wil eventueel meedenken? 

We horen het heel graag! 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens Aleks en Natalia, Emiel en Meran Dijkstra 

Stationsstraat 16 

06-10951553 
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Oranjevereniging Eext   

 

 

Oranjevereniging Eext doet net als 

voorgaande jaren weer mee met de Rabo 

ClubSupport. Met de Rabo ClubSupport 

ondersteunt de Rabobank plaatselijke 

stichtingen, verenigingen en clubs in hun 

initiatieven. 

 

De bijdrage van de Rabo ClubSupport geeft ons extra mogelijkheden voor 

het realiseren van leuke activiteiten op Koningsdag 2023. 

Iedereen die lid is van de Rabobank regio Assen en Noord-Drenthe mag van 

5 t/m 27 september 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen 

of clubs.  

Je kunt je stem uitbrengen door naar de site Rabobank.nl/clubsupport te gaan 

of in te loggen op je rekening bij de Rabobank op de site of in de app. Ga 

vervolgens naar Service naar Zelf regelen, ClubSupport en naar Stem op 

jouw club. 

Steunt u ons ook en alvast bedankt! 

Bestuur Oranjevereniging 
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(Persbericht) 

 

 
 

 

Nationaal Park Drentsche Aa houdt op zaterdag 10 september 2022 een 

excursie voor amateurfotografen, liefhebbers van natuur en natuurfotografie 

met belangstelling voor het stroomgebied van de Drentsche Aa. De excursie 

begint om 10:00 uur bij het Informatiebord Eexterveld aan de weg Anloo - 

Anderen, duurt 2,5 uur. 

 

Het Eexterveld is het brongebied van het Scheebroekerloopje, een van de 

beekjes van de Drentsche Aa. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een 

botanisch paradijs met soorten als de Klokjesgentiaan en de zeldzame 

Draadgentiaan. Door aangepaste begrazing en andere beheermaatregelen 

wordt dit gebied elk jaar mooier. Naast landschapsfotografie richten we ons 

met name op de prachtige bloemen die het Eexterveld kleuren. Een 

macrolens of een (korte) telelens is dan handig. 

  

Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

  

Op fotogenieke punten staan we wat langer stil, zodat we de gelegenheid 

hebben om het landschap (of de details) vast te leggen. Een statief wordt 

aanbevolen, evenals het dragen van waterdichte wandelschoenen. Honden 

worden niet toegelaten. 

  

Deze ‘Fotografeer en meer’-excursie maakt deel uit van een reeks fotografie-

excursies die door de seizoenen heen gegeven worden. Deze excursies zijn 

geschikt voor bezitters van alle typen camera’s. Kijk voor de overige data in 

de Activiteitenkalender op www.drentscheaa.nl of op de facebookpagina van 

het Nationaal Park. 

  

http://www.drentscheaa.nl/
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Voetbalvereniging Eext                                
 

Programma zondag 11 september (afhankelijk toestand velden) 

Eext 2   –  Gieten 3            aanvang  10.00 uur 

Eext 1     –   GKC 1             aanvang  14.00 uur 

  

Programma dinsdag 13 september. 

Leo VR 1   –  Eext VR 1           aanvang  19.00 uur 

  

Programma zaterdag 17 september. 

Eext VR 1 –  St ACV/Achilles 1894 VR 4     aanvang  14.30 uur 

  

Programma zondag 18 september. 

Annen 3   –  Eext 2           aanvang  12.00 uur 

     vertrek  11.00 uur 

Eext 1   –  Witteveense Boys ’87         aanvang  14.00 uur 

  

Programma  woensdag 21 september. 

Eext VR 1  –   LTC VR1           aanvang  19.30 uur 

 


