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Impuls
Huiskamer Eext
Wist u dat:
• De Huiskamer van Eext al geruime tijd weer gesloten is en we elkaar
missen?
• Maar….. dat er actieve vrijwilligers een twee-wekelijkse puzzelbrief
maken en deze verspreiden naar alle deelnemers?
• We deze vrijwilligers ontzettend dankbaar zijn?
• Dat alle deelnemers een presentje hebben ontvangen van Impuls, dat
we ze zeker niet vergeten in deze bijzondere tijd.
• We hopen dat we in 2021 de Huiskamer weer gauw kunnen openen en
gezellig samen kunnen zijn.
• We u allen fijne dagen wensen en voor het nieuwe jaar alle goeds en
gezondheid wensen!
•

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een goed en gezond 2021
en danken u voor uw vertrouwen.
Hofsteenge installatietechniek
Kerkstraat 11
9463 RA Eext.
Tel. 0592-262477
Mob. Tel. 06-10383999
hofsteenge.installatie@gmail.com
Uw adres voor:
Gas-water-elektra
Verwarming, sanitair, zink- en dakwerk
Verkoop van carbid

-3-

Coöperatie Onze winkel
Openingstijden rond de feestdagen
donderdag 24 december:
08.30- 17.00 uur
vrijdag
25 december:
gesloten
zaterdag
26 december:
gesloten
zondag
27 december:
gesloten
maandag
28 december:
13.15- 18.00 uur
donderdag
vrijdag
zaterdag

31 december:
01 januari:
02 januari:

08.30- 17.00 uur
gesloten
08.30- 16.00 uur

Bon in de Ton
Vrijdag j.l. heeft de 3e trekking van de “Bon in de Ton” plaatsgevonden. Dit keer
kwam Gretha Nijhof als winnares uit de ton. Van harte gefeliciteerd!
De laatste 2 trekkingen zijn op donderdag 24 en donderdag 31 december.
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Mededeling van ’t Kraantie
Alle medewerkers van ’t Kraantie wensen u, ondanks alle Coronamaatregelen, fijne Kerstdagen en een gezond 2021 toe.
De eerstvolgende uitgave zal op donderdag 07 januari zijn.

Geachte Eextenaren, beste mensen.
We zijn nu, na een half jaar, eindelijk verhuisd en
zeggen dus alle lidmaatschappen en donaties hierbij
op.
Hartelijke groet en misschien nog eens tot ziens.
Tineke en Bert van Zanden die gewoond hebben op
Keukenhof 2.

