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Commissie Dorpsbelangen Eext  
 
 
 
EEXTINFO NIEUWTJES    

• Website eextinfo.nl wordt regelmatig “geüpdatet”  met nieuwe 

verenigingen, bedrijven, b&b’s. Staat uw vereniging, bedrijf er nog 

niet op stuur dan een mailtje naar info@eextinfo.nl. 

• Wil je informatie uit ’t Kraantie van een aantal weken geleden 

terugzien en ben je ’t Kraantie kwijt? Geen probleem, ga naar 

ARCHIEF ’T KRAANTIE op de site (Informatie). Een week na 

uitgifte van de papieren versie wordt deze online gezet. 

 

WELKOMSPAKKET EEXT 

Nieuwe inwoners in Eext krijgen een welkomstmap. Hierin zit alle mogelijke 

informatie uit het dorp. Flyers van verenigingen, bedrijven etc.  

Belangrijk is dat de map wel compleet is en blijft. Voor meer informatie kunt 

u contact opnemen met Aly Niewijk. 

Minstens zo belangrijk is dat de nieuwe inwoners de welkomstmap ook 

krijgen. Krijgt u nieuwe buren stuur dan even een mailtje of appje naar Aly. 

Contactgegevens Aly: tel.: 06-18768437/email: niewijk@kpn.nl. 
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PERSBERICHT  

 
Tweede serie ‘1,5 Meter Sessies’ bij Nijend24 in Anderen 

 

Tijdens de 2e lockdown zijn wederom alle concerten (ook bij Nijend24) tot 

nader order afgelast. En zoals het er nu naar uit ziet zal dat nog wel even 

gaan duren. Dus het is wederom weer erg stil. Die stilte gaan we net  als bij 

de eerste lockdown doorbreken. We stellen ons podium ter beschikking aan 

artiesten. We gaan hun optreden live streamen op Facebook, Youtube en 

onze website. We hebben ons podium weer tijdelijk omgebouwd tot studio. 

We willen de beleving van een live optreden zo veel mogelijk benaderen, 

maar dan zonder publiek. 

 

We organiseren deze live streams onder de naam '1,5 Meter Sessies' (met een 

knipoog naar de bekende 2 Meter Sessies van Jan Douwe Kroeske). 

Nijend24 heeft tijdens de eerste lockdown achttien ‘1,5 Meter Sessies’ 

verzorgd, met o.a. Tim Akkerman, Judy Blank, RJ Stips, Maarten Peters, 

Yorrick van Norden, Stephanie Struijk, Hannah Mea en vele anderen. 

 

Nijend24 heeft alle techniek in huis om perfecte beeld- en geluidsopnames te 

maken gebruikmakend van professionele (studio)licht, geluid en video 

apparatuur. Maar we doen meer, we voegen prachtige visuals toe en doen alle 

PR. We vragen de kijkers om vrijwillig een kleine bijdrage te doen via een 

betaallink. Gelukkig doneert ons publiek ruimhartig waardoor het ook voor 

de artiesten aantrekkelijk is om bij ons op te treden. We hanteren geen 

verdeling, maar 100% van de donaties gaat rechtstreeks naar de artiesten! 

Wij organiseren dit allemaal belangeloos. 

 

Op 19 januari starten we met de Groninger troebadour Jan Henk de Groot, 

Verder kunnen we al bekend maken dat Dési Ducrot,  Bertolf en Lea 

Kliphuis hebben toegezegd  om een 1,5 Meter Sessie te komen verzorgen. 

Meer namen en data volgen spoedig. 

 

Kijk op onze site voor de agenda, er komen regelmatig nieuwe namen bij. 

We gaan door met het organiseren totdat de reguliere optredens weer mogen 

plaatsvinden.  
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