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VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secr. Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext 

Jarnalanjouw@hotmail.com 

 

Sinterklaasintocht Eext  

Sinterklaas en zijn Pieten komen op zaterdag 19 november in Eext aan. 

Voorgaande 2 jaren hebben wij dit groots gevierd in het Dorpshuis en in de 

gymzaal. Dit jaar organiseren wij weer een ouderwetse intocht door het dorp 

en aansluitend feest in het Dorpshuis. Er zullen weer een paar Sint en Piet 

haltes komen zodat daar aangesloten kan worden voor de intocht.  

Iedereen vanaf 2 jaar is welkom in het Dorpshuis. Meer info van de Sint en 

zijn Pieten volgt.  

 

Er worden op 14 november weer prachtige kleurplaten uitgedeeld via school, 

Hasselbraam en Onze Winkel, deze kunnen weer ingeleverd worden in de 

“brievenbussen” die daar ook staan, als er nog verhaaltjes van jullie kinderen 

zijn en die in het Grote Boek van Sinterklaas kunnen dan mogen die ook in 

de “brievenbus”, voor info hierover kun je contact opnemen met Ilse 

Hendriks 06-18539030  

 

Verhuur Pietenpak  

Om de Sinterklaasintocht te kunnen bekostigen verhuurt de Piet zijn pak. 

Voor €20,00 kan jij een Pietenpak huren. Neem hiervoor contact op met Ilse 

Hendriks, 06-18539030.  

 

Thuisbezoek Sint en Piet  

Op zaterdag 3 en zondag 4 december kan Pakjesavond nog gezelliger worden 

met een bezoek van Sint en Piet. Zij zullen de cadeaus mee naar binnen 

brengen en persoonlijk uitdelen, liedjes zingen, dansen of een stukje uit het 

grote boek voorlezen voor ieder kind. Deze stukjes mogen per kind, per mail 

worden aangeleverd. Een huisbezoek kost €10,00 voor 20 minuten. Opgave 

kan via Ilse, 06-18539030 of ilsehendriks1991@hotmail.com. Afrekenen kan 

na afloop bezoek contant met Piet. 

mailto:Jarnalanjouw@hotmail.com
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Landbouw vereniging  

 
Vrijdag 9 december vanaf 20.00 zouden wij graag weer een avond gezellig 

bijpraten met de leden van de landbouw vereniging in cafe Homan. 

Aanmelden voor deze avond kun je bij Arjan Kamping 0625203583. Bij 

voldoende animo gaan we er een gezellige avond van maken! 

 

 

Toneelvereniging Concordia 

 
Na een aantal jaren geen uitvoering hebben gehad ivm de Corona hebben wij op 

17 December een prachtig toneelstuk die wij voor jullie gaan spelen 

 

Vrouwluu en Moezen ……… 

 

Geschreven door H. de Vries 

 

Na afloop hebben wij een verloting en live muziek 

 

Het bestuur 

 

 

“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 open. 

 

Agenda: 

11 november  lampionnen keuring 17.30 uur tot 20.00 uur 

03 februari   soos bingo 

http://www.facebook.com/Honk72
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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr: Kerkstraat 11, gasselte.Tel: 0599-565652 

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Donateursactie 

Donateurs en vrijwilligers zijn belangrijk, beter gezegd onmisbaar voor 

verenigingen. 

Ook voor de muziekvereniging. 

Binnenkort bezorgen we de donateurskaarten bij onze donateurs. Betaalt u 

via de automatische incasso? Dan ontvangt u de donateurskaart in de 

brievenbus en wordt het bedrag rond 30 november van uw rekening 

geïncasseerd. 

 

Heeft u geen incassomachtiging afgegeven, dan ontvangt u de donateurskaart 

in de brievenbus met het verzoek om het bedrag over te maken. In de 

begeleidende brief vindt u het rekeningnummer, of u kiest voor meer 

betaalgemak door de QR code in de brief te scannen. 

 

We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. 

 

Bent u nog gen donateur? Dan komen we bij u langs om te vragen of u 

donateur wilt worden van de muziekvereniging voor E3.50 per jaar 

(1persoon) of E7.- per jaar (2personen) 

 

Volgt u ons al op Facebook, Instagram of Twitter? 

 

 

Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 16 november. 

 

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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Voetbalvereniging Eext                                
 

 

Programma zaterdag 12 november 
Eext Vr 1   –  VVS VR 1              aanvang  13.00 uur. 

Programma zondag 13 november 

Warffum 2    – Eext 3            aanvang  10.30 uur 

                vertrek  09.15 uur 

Stadskanaal 4  – Eext 2           aanvang  10.30 uur   

              vertrek  09.30 uur 

Wijster 1  –  Eext 1            aanvang  14.00 uur 

Programma zaterdag 19 november 

Eext Vr 1   –  Wildervank Vr 1          aanvang  14.30 uur 

Programma zondag 20 november 

Usquert 2    –  Eext 3            aanvang  10.00 uur  

               vertrek  08.45 uur 

Eext 1  –  DVC ’59 1          aanvang  14.00 uur 

Programma zaterdag 26 november 

Eext Vr 1  –  Oosterparkers Vr 1         aanvang  14.30 uur 

  

Op woensdag 16 november is er weer kaarten in de kantine  aanvang 20.00 

uur. 
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(Persbericht) 

 

Zondag 13 november 2022 van 10:00 uur – 12:30 uur houdt Nationaal Park 

Drentsche Aa een veldnamen wandeling. Via het Veurste Veen, het beekdal 

van het Gasterse Diep, gaan we naar het Aolstalbad en de Moaties. De gidsen 

vertellen over het ontstaan van het esdorpenlandschap met zijn typische 

elementen: es, dorp, beekdal en heide. Ook vertellen de gidsen over de 

geschiedenis van het dorp Gasteren en de belangrijke rol van de boermarke. 

Die geschiedenis zien we terug in de tientallen veldnamen in het gebied. 

Veldnamen waren eeuwenlang de straatnamen van het platteland. Elke akker, 

elk stukje groenland had een eigen naam. Zonder kaart of navigatiesysteem 

vonden dorpsbewoners feilloos de weg naar bijvoorbeeld de Lijnstukken of 

de Steenakkers. Veldnamen vormden een vanzelfsprekend onderdeel van hun 

leefomgeving. Ze waren onmisbaar voor de oriëntatie en handig in de 

communicatie. 

 

Start: NP Parkeerplaats Gasterse duinen bij Gasteren aan de 

Oudemolenseweg. 

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. 

 


