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Commissie Dorpsbelangen Eext 
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De Stichting Begraafplaats Eext e.o.  
 

De Stichting Begraafplaats Eext e.o. doet ook weer mee met de Rabo 

Clubsupport. 

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

t/m 27 september 3 stemmen uitbrengen op verschillende verenigingen 

of clubs. 

De opbrengst zullen we gaan gebruiken voor onderhoud van de begraaf- 

plaats en het restaureren van enkele grafpalen. 

Steunt u ons ook?  

Alvast bedankt. 

 

 

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

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Rabo Clubsupport 

De muziekvereniging Togido doet mee met de Rabo 

Clubsupport.  

Stemmen kan t/m 27 september. We hopen op veel stemmen, zodat we een 

mooie bijdrage mogen ontvangen voor de aanschaf van nieuwe stoelen waar 

onze muzikanten op kunnen zitten tijdens repetities en concerten. 

 

Alvast bedankt voor jullie stemmen! 

www.rabobank.nl/clubsupprt 

 

Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 12 oktober. 

 

Repetitie A orkest wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van Eext van 

19.30-21.30 uur. 

Het B orkest repeteert ook wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van 18.15 

uur tot 19.15 uur.  

 

 

 

 

 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
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Gymnastiekvereniging ADO 
Secr. M.Bruins-Kuik, Stationsstraat 50a, tel 0592-263593 

Grote Clubactie 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de 

Grote Clubactie. Onze leden komen donderdag 22 

sept (of woe 21 sept) bij u langs om deze loten te verkopen. Wij komen 

NIET met intekenlijsten vooraf bij u langs, maar we hopen dat velen onze 

vereniging zullen steunen door het kopen van loten. De loten kosten € 3.00 

per stuk. Dus: Koopt u een lot, dan spekt u onze kas.  

De uitslag komt in ’t kraantie. 

Dus alle loten die via intekenlijsten worden aangeboden zijn niet van ADO. 

Verkoop loten. Evenals voorgaande jaren gaan we gezamenlijk de loten van 

de Grote Clubactie verkopen. Willen alle leden vanaf groep 3 deze avond vrij 

houden. We beginnen om 17.30 uur en om + 19.30 uur ben je weer thuis. 

Verzamelen bij de Gymzaal.  

Graag aanwezig zijn om 17.20 uur bij verhindering graag bericht! 
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Voetbalvereniging Eext 
Secr.: secretariaatvveext@gmail.com 

 

Geachte (oud) leden, vrijwilligers, sponsoren, verenigingen en 

betrokkenen van onze voetbalclub VV EEXT. 

 

Op 6 juli bestond onze prachtige voetbalclub alweer 90 jaar.  

 

Dit wordt uitgebreid gevierd op vrijdag 16 en zaterdag 17 september! 

 

- Op vrijdag vindt er een wedstrijd plaats tussen VV EEXT 1 - VV EEXT 1 

Old Stars. Aanvang wedstrijd; 19.15uur, wees allen welkom op ons 

sportpark, bij deze unieke wedstrijd vol (oud) talenten. 

 

- Op zaterdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur wordt er voor de jeugd een 

spelmiddag georganiseerd op het voetbalveld, inclusief eten en drinken. 

Opgave hiervoor graag doorgeven aan Daniëlle: 06-12516378.  

 

- Op zaterdag van 16:00-18:00 uur zal er een receptie zijn in eetcafé Homan. 

Hiervoor zien wij graag uw/jullie opgave tegemoet door een mail te sturen 

naar: secretariaatvveext@gmail.com of een app naar: 06-57992798.  

 

- Het weekend wordt vervolgens afgesloten met een feestavond in eetcafé 

Homan m.m.v. de band “Flavour”. Op zaterdagavond zijn de deuren vanaf 

20.30 uur geopend. 

 

 

Verloren: Samsung mobiel telefoon in blauw/groen hoesje. 

 

Vrijdagavond van Eext, Kromveen naar huisartsen in Annen via ,‘t Wit terug. 

Gaarne bericht bij aantreffen. 

Ep Lampe  

Kromveen 48      

0592-262574 

 

 

 

 

mailto:secretariaatvveext@gmail.com
mailto:secretariaatvveext@gmail.com
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Rabo Clubsupport 2022 

VV Eext doet weer mee met Rabo Clubsupport. 

Ons doel: 

Buiten bij de kantine staan op dit moment een aantal picknicktafels die door 

onze geweldige groenploeg al een aantal keer zijn opgeknapt. Een paar 

picknicktafels zijn nu helaas toch echt aan vervanging toe en hiervoor zouden 

we de opbrengst van Rabo Clubsupport uitstekend kunnen gebruiken. 

Stemmen kan t/m 27 september. 

 

We hopen op veel stemmen, zodat we een mooie bijdrage hiervoor 

ontvangen.  

 

Alvast bedankt voor jullie stemmen! 

www.rabobank.nl/clubsupport  

 

 

David Patty 
Keramiek 

houdt open huis op: 

 

                   Zaterdag     17 september van    12.00 - 17.00 uur 

                   Zondag       18 september van    10.30 - 17.00 uur 

                               

            U bent van harte welkom mijn werk te komen bekijken. 

 

Venakkers 10 

Eext 

 
 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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Persbericht: Sporen van het verleden 

 
Zaterdag 24 september 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een 

afwisselende wandeling langs grafheuvels, eeuwenoude karrensporen, een 

galgenberg, strubben, grafheuvels, hunebedden en militaire sporen (kortom 

een waar archeologisch reservaat!). 

  

De wandeling begint om 10.00 uur op de NP Parkeerplaats De Strubben aan 

de Borgweg bij Schipborg. De wandeling duurt 2,5 uur en is ca 5 km. 

 

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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Voetbalvereniging Eext 
 

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 12.30 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 

(als de velden het toelaten in Eext) 

  

Programma woensdag 21 september 

Eext VR 1   -  LTC VR 1       aanvang 19.30  uur 

  

Programma zaterdag 24 september 

Pekelder Boys VR1 -   Eext VR1        aanvang 14.00 uur 

  

Programma zondag 25 september 

Eext 2     -  Noordster 3       aanvang 10.00 uur 

Gasselternijveen 3 -  Eext 3         aanvang 10.00 uur 

vertrek     8.45 uur 

Eext 1     -  DSC ’65 1       aanvang 14.00 uur 

 

 

                      


