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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O.
Secr: Kerkstraat 11, gasselte.Tel: 0599-565652
www.togido.nl info@togido.nl
Donateurs en vrijwilligers zijn belangrijk, beter gezegd onmisbaar voor
verenigingen.
Ook voor muziek vereniging Togido.
Binnenkort bezorgen we de donateurskaarten bij onze donateurs. In verband
met de huidige coronamaatregelen komen we niet bij u aan de deur.
Betaalt u via automatische incasso? Dan wordt het bedrag rond 28 december
van uw rekening geïncasseerd.
Betaalt u normaal gesproken contant, dan vragen we u deze keer om de
bijdrage over te maken. Voor het overmaken hebben we het u gemakkelijk
gemaakt en kunt u dit doen door de QR code in de brief te scannen.
We hopen dat u ons ook in deze moeilijke tijd blijft steunen en bedanken u
alvast voor uw bijdrage.
En natuurlijk hopen we dat de coronacrisis spoedig ruimte geeft om weer een
optreden voor u te kunnen geven.
Bent u nog geen donateur en wilt u donateur worden van onze vereniging
neem dan contact met ons op via telefoon of whatsapp: 06-57371441 of via
mail: info2togido.nl
Oud papier actie
De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 22 december.
Zet het papier op tijd en duidelijk zichtbaar aan de doorgaande weg.
We starten om 18.30 uur.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

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 uur tot
19.15 uur.
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V.V. Eext
Een programma onder voorbehoud.
Programma zondag 12 december
Eext 3
– SVDB 1
Annen 4
– Eext 2

Programma zondag 19 december.
Eext 3
– Gasselternijveen 3

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
vertrek 09.00 uur

aanvang 10.00 uur

V.V. Eext, jeugd
Zaterdag 11-12
ST Gieten/ Eext JO12-2

- LTC JO12-2

Zaterdag 11-12
ST Gieten/ Eext Jo13-2
- Westerwolde JO13-1 J/M
Scheidsrechter: Sjoerd Spoorman

10.30 uur

10.30 uur
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Mini-kerstmarkt
We hebben een verklaring van geen bezwaar gekregen van de gemeente Aa en
Hunze om op zaterdag 18 december van 11.00- 17.00 uur een mini-kerstmarkt en
een bier- en wijnproeverij te organiseren. We wilden dit evenementje ook graag op
de vrijdagavond organiseren, maar door de huidige coronamaatregelen kan dat niet.
In de winkel staat een stand waar weer knieperties gebakken en verkocht worden.
Tevens hebben we weer de verkoop van Oma’s advocaat. Daarnaast kunt u binnen
wijn en bier proeven.
Buiten bouwen we kleine markt op het pleintje voor Onze Winkel. Met een paar
kramen, maar wel met een heus ingerichte Bauernweihnachtskneipe met o.a.
glühwein en braadworst.

Bon-in-de-Ton actie
Tot en met 31 december houden wij in Onze winkel
de Bon-in-de-Ton actie. Gooi de kassabon niet weg,
maar voorzie deze van je naam en telefoonnummer.
Doe deze dan in de ton (bij de kassa). Er volgen nog 4
trekkingen: 10, 17, 24 en 31 december.

Kerstboom voor de winkel
Natuurlijk heeft u hem al gezien!
De fraaie Nordman voor de ingang van de winkel
hebben wij ook dit jaar weer te danken aan Willy en
Marten Daling.
Onze dank hiervoor!

