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Coöperatie Onze winkel 
 

Bon in de Ton 

Bij de eerste trekking van Bon in de Ton (vrijdag j.l.) 

heeft Everina Keizer de gevulde cadeaumand 

gewonnen. Van harte gefeliciteerd! 

De volgende trekkingen zijn op 11, 18, 24 en 31 dec.  

 

Jaarcijfers 2019 

Dit jaar hebben we, door de Corona-virus, geen reguliere jaarvergadering van 

Onze winkel kunnen houden.  

Normaal is dat tijdens deze jaarvergadering de jaarcijfers van het afgelopen 

jaar gepresenteerd worden. Dit jaar dus niet. 

 

Welnu, het bestuur heeft de volgende oplossing bedacht: 

In Onze winkel zal op dinsdag 15 december a.s. voor leden van de 

coöperatie het financiële verslag over het jaar 2019 ter inzage liggen. 

 

En wel op het volgende tijdstip: 

Van 16.00- 16.30 uur: personen met achternaam beginnend met de A t.m. M 

Van 16.30- 17.00 uur: personen met achternaam beginnend met de N t.m. Z. 

Bestuursleden zullen aanwezig zijn om toelichting te geven en eventuele 

vragen te beantwoorden. Uiteraard met in achtneming van alle RIVM-regels. 

 

Participanten 

Bent u participant van Onze winkel, dan kunt u het participatietegoed van dit 

jaar bij de kassa opvragen. 

U krijgt uw tegoed dan uitgekeerd als korting 

op uw boodschappen. 

 

Kerstboom 

Kerst komt er weer aan. Een verlichte periode 

in deze donkere tijd. De kerstboom voor de 

winkel is weer opgetuigd en straalt weer als 

vanouds!  

Willy en Maarten Daling, hartelijk bedankt 

voor deze mooie Nordmann!   
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Commissie Dorpsbelangen Eext 

Pimp de Hondeltunnel 
Tot 30 november jl. konden inwoners uit Eext hun ontwerp/ ideeën 

aanleveren bij Dorpsbelangen. Wij kunnen mededelen dat 1 idee is 

aangeleverd en wij zullen ons hier over buigen en jullie tot nader order 

hierover informeren. De desbetreffende persoon is hierover persoonlijk al 

bericht. 

 

 

Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr. Kerkstraat 11, Gasselte. Tel. 0599- 565652    www.togido.nl     info@togido.nl 

  

Rabo Clubsupport-actie 

De muziekvereniging is erg blij met het prachtige bedrag wat we hebben 

mogen ontvangen met de Rabo Clubsupport-actie. 

Helaas kon het Decemberconcert niet doorgaan i.v.m. de corona. Het bedrag 

wordt gebruikt voor het leerlingenbeleid. Op dit moment is het B orkest 

bezig met een leuk digitaal project. Nieuwsgierig? Later ziet u hier meer van.  

 

Donateursactie 

De donateursactie is ook goed verlopen. Door de pandemie moest dit op een 

andere manier worden gedaan dan normaal. We zijn erg blij dat onze dona-

teurs ons trouw zijn gebleven en via de incasso alsnog hebben gedoneerd. 

Voor de donateurs die het zijn vergeten vindt u hier 

een QR code of stort u het bedrag op de 

rekeningnummer wat bij u op het formulier staat. 

Bent u nog geen donateur en wilt u dat worden van de 

muziekvereniging, neem dan contact op met Treja 

Enting, tel 0592- 265795 of via info@togido.nl 

Voor dit jaar onze hartelijke dank. 

 

Oud papier actie 

De volgende oud-papier actie staat gepland op woensdag 16 december. 

Zet uw papier op tijd en zichtbaar aan de doorgaande weg. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Oud-papier data 2021:  27 januari,  3 maart,  14 april,  26 mei,  14 juli, 

25 augustus,  29 september,  10 november en  22 december. 
Vervolg op pagina 4 

http://www.togido.nl/
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Leerlingenbeleid 

Ondanks de problemen rond de corona-pandemie zijn de muzieklessen 

gewoon doorgegaan. Verder is het B orkest ook gewoon doorgegaan met het 

repeteren in groepsvorm. 

Het windkracht 6 project op de basisscholen van het vorig schooljaar heeft 

voor de zomervakantie plaatsgevonden in digitale vorm met samenwerking 

van de scholen. 

De vereniging biedt na hun projecten een gratis proefles aan op een 

instrument naar keuze. Deze zijn niet alleen voor kinderen maar ook voor 

volwassenen. Voor info kunt u zich richten tot de vereniging. 

De lessen worden in verschillende lesplaatsen gegeven. 

 

Windkracht 6 project 

Dit najaar is de muziekvereniging weer begonnen met het windkracht 6 

project op de basisscholen. Inmiddels zijn de OBS Gieten en Oostermoer 

Gieterveen bezocht en ronden de projecten af. Dit gebeurt samen met de 

muziekvereniging in ensemblevorm i.v.m. de afstand die onderling moet 

worden gehouden. In 2021 zijn de basisschool in Eext en de Bonnerschool 

aan de beurt. 

 

Music4kids 

In 2021 starten we weer met de workshop Music4kids. In 10 lessen zullen de 

kinderen kennis maken met de wereld van de blaasmuziek. De kosten voor 

deze lessen zijn € 40.--. Dit is inclusief blokfluit en lesmateriaal. 

De lessen starten 22 januari a.s. en vinden plaats in Eext om 15.30 uur en 

worden gegeven door onze muziekdocent Pieter de Jong. 

Voor info kunt u zich wenden tot Treja Enting 0592- 265795 of 

info@togido.nl 

Volg ons ook via facebook of twitter. 

 

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

van 19.30 - 21.30 uur. 

Het B orkest repeteert om de twee weken in de gymzaal 

van 18.15 - 19.15 uur. 

 

 

De muziekvereniging wenst u allen prettige feestdagen toe 

en een muzikaal 2021. 

mailto:info@togido.nl

