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Commissie Dorpsbelangen Eext 

e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 

Volgende activiteit: ’t Maotie op 22 januari 

 

Programma  

22 januari naar ’t Maotie (voor degenen die gereserveerd hebben) 

24 januari geen koffieochtend 

14 februari spelletjesochtend (sjoelen, yahtzee, scrabble, kaarten, enz.) 

28 februari drankjes en gezamenlijke maaltijd (aanvang 11.00 uur) 

 

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. 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). 

 

 

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

 

Vrijdag 3 februari = bingo              

Noteer alvast in uw agenda, want vrijdag 3 februari is de traditionele BINGO 

weer terug. Vanaf 16 jaar kan er gestreden      worden om mooie prijzen en 

zorgen we voor een gezellige avond. We starten om 19:30 uur in het 

Dorpshuis, ingang via de soos. Voor vervoer kunt u bellen of appen met 

Manon (0620386511) 

 

Deze avond is de soos gesloten voor de jongeren. 

 

Soosdienst: 

20-01   Michel en Nadine 

 

Agenda: 

27 januari  kinderdisco 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
http://www.facebook.com/Honk72
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VVV Eext Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secretariaat Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext 

jarnalanjouw@hotmail.com 

 

Jaarvergadering VVV EExt 

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarvergadering van de VVV. Deze 

wordt gehouden op woensdag 25 januari 2023 in het Dorpshuis café Homan, 

aanvang 20.00 uur.   

   

 

Agenda:   

1. Opening   

2. Vaststellen / wijzigen agenda   

3. Mededelingen   

4. Ingekomen en uitgegane stukken   

5. Notulen jaarvergadering 2019  

6. Jaarverslag activiteiten 2022  

7. Financieel verslag 2022  

a. Verslag kascommissie   

b. Benoemen kascommissie   

8. Bestuurssamenstelling   

Aftredend en niet herkiesbaar:     Marcel Wellen  

Toetredend:                                  Karin Harms            

Op dit moment zijn er twee bestuursfuncties vacant. 

9. Evenementen 2023                         

10. Rondvraag  

11. Sluiting  

mailto:jarnalanjouw@hotmail.com
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Voetbalvereniging Eext                                
 

Programma zaterdag 21 januari. 

Eext  Vr 1    – Valthermond  Vr 1         aanvang  14.30 uur 

  

Programma zaterdag 28 januari. 

Annen  Vr 1   –  Eext  Vr 1            aanvang  14.00 uur 

  

Programma zondag 29 januari. 

Eext 3     – Groen Geel  4           aanvang  10.00 uur 

Protos 1     –   Eext 1              aanvang  14.00 uur     

                 vertrek  12.15 uur 

  

Programma zaterdag  4 februari. 

Eext  Vr 1   –   Pekelder Boys Vr 1          aanvang  14.30 uur 

  

Programma zondag 5 februari 

Noordster 5    –  Eext 2            aanvang  10.00 uur  

                  vertrek  08.45 uur 

DSC ’65 1      –  Eext 1              aanvang  14.00 uur 
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Zaterdag 4 februari: Op zoek naar beversporen en meer…. 

Mooie winterwandeling waarbij gezocht wordt naar sporen van bevers en 

otters. Deelname is gratis maar aanmelden noodzakelijk. 

De wandeling is geschikt voor volwassenen én kinderen 

Beversporen en meer in het Hunzedal - (drentslandschap.nl) 

Vrijdag 10 februari: Breicafé in het kader van Warme Truiendag 

Warme truiendag is in het leven geroepen om energie te besparen. Trek een 

warme trui aan zodat de verwarming een graadje lager kan. Als we dat 

massaal doen, scheelt dat enorm veel energie. 

Maar wat als je nou geen warme trui hebt? Of je wilt er zelf graag een breien 

maar je weet niet hoe….. Haak dan aan bij het breicafé. Aanmelden is niet 

nodig. Warme Truiendag - (drentslandschap.nl) 

Maandag 20 februari: Informatieavond nieuwe vrijwilligers 

Heb je tijd over, een groen hart en ben je een praatjesmaker? Dan zit je goed 

bij het Hunebedcentrum, het Geopark De Hondsrug én stichting Het Drentse 

Landschap. Want we kunnen wel nieuwe vrijwilligers gebruiken. 

Tijdens deze informatie avond maak je kennis met alle drie de organisaties en 

kan je al je vragen over vrijwilligerswerk stellen. Deelname is gratis, maar 

aanmelden is noodzakelijk. 

Bijeenkomst nieuwe vrijwilligers - (drentslandschap.nl) 

Zaterdag 25 februari: LOFAR lezing met excursie 

Deze boeiende middag begint met een korte lezing over het LOFARgebied, 

daarbij krijg je informatie over zowel de techniek als de natuur. Aansluitend 

ga je mee naar het gebied voor een excursie rond de superterp. Dit gebied is 

alleen toegankelijk met deskundige gidsen. 

Deelname is gratis maar aanmelden noodzakelijk. Consumpties tijdens de 

lezing zijn voor eigen rekening. 

LOFAR natuur en techniek - (drentslandschap.nl) 

https://www.drentslandschap.nl/event/beversporen-en-meer-in-het-hunzedal
https://www.drentslandschap.nl/event/warme-truiendag
https://www.drentslandschap.nl/event/bijeenkomst-nieuwe-vrijwilligers
https://www.drentslandschap.nl/event/lofar-lezing-met-excursie
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Toneel in Eexterzandvoort 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari speelt toneelvereniging Zandvoort het 

blijspel ‘LEUK DAT WE ER ZIJN’ van Anne Terwisscha. De schrijver komt 

zelf kijken want het is de eerste keer dat het stuk wordt opgevoerd: een 

première dus. 

De entree is 5 euro en de consumpties 1,75 euro, waar vind je dat nog.  

De uitvoeringen van Zandvoort staan bekend om gezelligheid en de 

superverloting.  

Aanvang 20 uur in het Dorpshuis, Dalweg 1, Eexterzandvoort 
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