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Jacobuskerkgemeente: kerkdienst in Eext op zondag 30 oktober
Zondag 30 oktober is er weer een kerkdienst in de kerk in Eext. De dienst
begint om 10.00 uur en voorganger is ds. Jan Bos uit Rolde.
Iedereen is van harte welkom.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig met elkaar een kop koffie of thee
te drinken.
Voor vervoer kunt u bellen met Roelie Raterink, Tel.: 0592-261874.

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

Volgende Inloop-koffieochtend: 25 oktober
Programma
25 oktober Tonnie Sterken met filmpjes en verhalen over de natuur
8 november Bloemschikken
22 november Spelletjes
13 decemberKerst- / sinterklaasspel
27 decembergeen koffieochtend
De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de
maand van 10.00- 12.00 uur. Iedereen (m/v) 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. 260888 of Roelie: tel. 06 83 35 38 50
Vervoer: Roelie: tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en
adres).

Vrouwen van Nu, afd. Eext.
Op dinsdag 25 oktober hebben wij onze thema avond, aanvang 19.30 uur in
ons dorpshuis bij café Homan. Het thema van deze avond is hersenletsel.
Wim Stadman vertelt als ervaringsdeskundige wat de gevolgen voor de
naasten zijn als iemand getroffen wordt door niet aangeboren hersenletsel.
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Van de penningmeester, ‘t Kraantie
Zoals sommigen van jullie al gemerkt hebben is de afschrijving van het
abonnement van 't Kraantie nog niet gebeurd. De incasso opdracht kan op
dit moment niet verwerkt worden. Er is contact met de Rabobank om dit zo
spoedig mogelijk op te lossen. Zodra het weer werkt komt er een nieuw bericht
in 't Kraantie.
Groeten,
De penningmeester.

Stichting begraafplaats Eext e.o.
Op vrijdagmorgen, 28 oktober, willen we voor de laatste keer dit seizoen
nogmaals de paden te lijf gaan met de schoffel, als het weer het toelaat.
We beginnen weer om half negen.
Voorts willen we allen die een stem op ons hebben uitgebracht bij RABO
ClubSupport aktie, hartelijk bedanken. Het heeft ons € 250,69 opgeleverd.

“Jeugdsoos Honk'72"
www.facebook.com/Honk72

Wij zijn elke vrijdagavond geopend. Vanaf groep 7 tot 16 jaar van 20.00 tot
22.00 uur. Voor 16+ zijn we van 22.00 tot 00.00 uur open.
Soosdienst:
21-10-2022 Nadine en Manon
28-10-2022 Kinderdisco
Alwin en Stef openen. Berni en Stef sluiten.
Agenda:
28 oktober kinderdisco vanaf groep 5
4 november oktoberfest
11 november lampionnen keuring 17.30u tot 20.00u
3 februari soos bingo
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Bericht van Onze winkel
Steeds meer inwoners hebben of krijgen het financieel lastiger. Uitjes worden
uitgesteld en investeringen worden even niet gedaan. Ook Onze winkel merkt
dat het gedrag van de klant verandert. Het is begrijpelijk onder deze
omstandigheden, maar misschien niet in alle gevallen nodig.
Los van de zorgen rondom onze eigen energie- en gasrekening, hebben wij
de zorg over het gedrag van onze klanten. Het is een stuk rustiger in Onze
winkel. De afgelopen septembermaand hadden we 200 klantbezoeken minder
dan de septembermaand vorig jaar. Dat is nogal een afname. Wij schrokken
daar best wel van. Het getal ligt nog lager dan in 2019, toen we heel dicht bij
het punt van sluiting waren.
Wij kunnen niet concurreren met de acties van de grote supermarktketens.
Voor de meeste producten zijn we gebonden aan de prijsstelling van onze
leverancier de Spar. Ondanks dat kunt u met boodschappen van Onze winkel
een redelijk voordelige maaltijd op tafel zetten. Daarnaast proberen we de
komende tijd een aantal acties te bieden, waardoor het voor u interessant is
naar Onze winkel te (blijven) komen. Zo krijgt u in november en december
heerlijke in Onze winkel afgebakken gevulde koeken bij besteding van € 15,of meer. Met elkaar moeten we creatief zijn. Wij blijven u graag tot dienst,
maak daar gebruik van.
Via de Rabo Club Support actie ontvingen wij € 1.000,71. Dit betekent dat u
onze coöperatie een warm hart toedraagt. Daar zijn we heel blij mee. Heel
veel dank daarvoor. We hopen dat we dit geld kunnen gebruiken waar het
voor bedoeld is: het verder verduurzamen van Onze winkel.
Hoe dan ook, we zien u graag in Onze winkel!
Hartelijke groet,
medewerkers, vrijwilligers en bestuur van Onze winkel
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VVV Verenging voor Volksvermaken Eext
Secretariaat Jarna Lanjouw Middenstraat 12 9463 PP Eext
Jarnalanjouw@hotmail.com

Zondagmiddag Bierwijn wandeling in en rondom Eext
Gezellig wandelen en ondertussen lekkere wijntjes of bieren proeven met
lekkere bijpassende hapjes.
Ook deze is dit in samenwerking met Pinotage uit Annen zijn. Zij laten ons 5
verschillende bieren en wijnen proeven en Eetcafé Homan maakt hier
verschillende bijpassende hapjes bij. Ook kinderen kunnen uiteraard mee
wandelen, zij krijgen elke stop wat fris met wat lekkers erbij.
De kosten voor leden zijn 22,50 en voor niet-leden 25 euro. Kinderen kunnen
gratis mee wandelen en proeven.
Graag gepast en contant betalen bij de start.
De start zal om half 3 zijn bij Eetcafe Homan. Daar eindigen we ook voor het
vijfde en laatste hapje en drankje. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 20
oktober. Omdat wij vooraf de benodigde inkoopkosten maken zal er bij
afzegging binnen 24 uur de helft in rekening gebracht worden. Mocht het
heel slecht weer worden, dam kunnen we altijd uitwijken naar Cafe Homan,
zodat de proeverij in elk geval door kan gaan.
Tot zondagmiddag
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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O.
Secr: Kerkstraat 11, gasselte.Tel: 0599-565652
www.togido.nl info@togido.nl

Rabo Clubsupport
De muziek vereniging heeft ook dit jaar weer meegedaan met de Rabo clubsupport.
We hebben een prachtig bedrag van 662.67 euro mogen ontvangen.
Dit bedrag wordt gebruikt voor de aanschaf van nieuwe stoelen die worden gebruikt
met de repetities en de concerten.
Namens de vereniging hartelijk dank voor uw stem.
Oud papier actie
De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 10 november.
Concert agenda
11 december kerstconcert in Eext met de PWA uit Eext
18 december kerstconcert in Gieten met de OBS Gieten
18 december kerstconcert in Gieten met het B orkest
1 april 2023 Voorjaarconcert

Repetitie A orkest wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van Eext van 19.30 tot
21.30 uur.
Het B orkest repeteert ook wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van 18.15 uur tot
19.15 uur.

-7-

Voetbalvereniging Eext
Programma zondag 23 oktober.
Eext 3 – GSAVV Forward 17 aanvang 10.00 uur.
Programma zaterdag 29 oktober.
Eext Vr 1 - Valthermond Vr 1

aanvang 14.30 uur.

Programma zondag 30 oktober.
Buinerveen 2 – Eext 2 aanvang 10.00 uur vertrek 9.00 uur.
Farmsum 3 - Eext 3 aanvang 10.00 uur vertrek 8.45 uur.
Buinerveen 1 – Eext 1 aanvang 14.00 uur.
Eerst volgende kaartavond is op 26 oktober om 20.00 uur in de kantine.
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