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Commissie Dorpsbelangen Eext 
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 
Inloop-koffieochtend: 7 december 

Helaas, helaas. We mogen met in achtneming van de 

regels wel, maar we hebben toch besloten om de 

koffieochtend op 7 december NIET door te laten gaan. Door de laatste 

ontwikkelingen en besmettingen is de situatie er bepaald niet beter op geworden! 

Dat betekent dat er deze maand geen koffieochtenden meer worden gehouden.  

 

Op 11 januari hopen we weer van start te gaan. Ondertussen hebben we al tot april 

een leuk programma samengesteld. Alles is natuurlijk afhankelijk van de dan 

geldende regels en situatie.  

We hopen in ’t Kraantie van 7 januari met positief nieuws te komen. 

 

 

Gymnastiekvereniging ADO  
secr. M Bruins- Kuik, Stationsstraat 50A, tel 0592- 263592 

 

Bij controle in onze administratie is gebleken dat een aantal 

mensen nog niet het donateursgeld hebben overgemaakt, dit 

gaat nl. niet automatisch. Deze week ontvangt u een herinnering. Wij verzoeken u dit 

over te maken. Vriendelijke groet, het Bestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl


 - 3 - 

 

VV Eext 
 

Het volgende programma is afhankelijk van de maatregelen die de 

KNVB gaat nemen na aanleiding van de coronamaatregelen. 

  

Programma  zaterdag 4 december 

Damacota Vr 1  –  Eext Vr 1     aanvang  13.00 uur 

  

Programma zondag 5 december 

Eext 2  –  SVZ 2    aanvang  10.00 uur 

Witteveense Boys ’87 2  –  Eext 3    aanvang  10.00 uur   

   vertrek  08.45 uur 

Eext 1  –  Farmsum 1     aanvang  14.00 uur 

  

Programma zondag 12 december  

Eext 3  –  SVDB 1    aanvang  10.00 uur 

Annen 4  –  Eext 2    aanvang  10.00 uur  

   vertrek  09.00 uur 

Eext 1  –  Wedde 1     aanvang  14.00 uur 

 

VV Eext jeugd 
         

Programma 4 december 

ST Gieten/ Eext JO10-1  - HSC JO10-2 J/M  09.00 uur  

ST VAKO/ Tynaarlo JO12-2- ST Gieten/ Eext JO12-2  10.30 uur  

ST Gieten/ Eext JO13-1  - Annen JO13-1  09.00 uur 

Scheidsrechter: Sjoerd Spoorman 

 
 

Wie maakt de lekkerste mosterdsoep van Eext ? 
 

Maakt U wel eens een lekkere mosterdsoep? Stuur ons het recept. In 

december geeft Onze winkel weer een digitaal kerstnummer uit. In dit 

nummer kan jouw kerstrecept van mosterdsoep komen te staan. Stuur het 

recept op naar info@onzewinkeleext.nl  Alle ingezonden recepten zullen 

worden geplaatst in het decembernummer. U kunt tot 7 december 

inzenden. Maar misschien mag u uw soep wel laten proeven tijdens de 

kerstmarkt in december. Een deskundige jury zal de 3 lekkerste recepten 

uitzoeken. Die worden dan gemaakt in Onze winkel en kunnen tijdens de 

mini-kerstmarkt op 18 december geproefd worden.  

Onze klanten bepalen dan de lekkerste mosterdsoep.  

mailto:info@onzewinkeleext.nl
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Roon Staal met Kerstconcert in Eext 
 

Van 10 t/m 23 december tourt zanger en pianist Roon Staal door heel 

Nederland met zijn nieuwe kerstprogramma. Op 19 december doet hij Eext 

aan. Het concert begint om 11.00 uur in het Kerkje van Eext en is volledig 

corona-proof. Dat houdt in dat er om een QR code wordt gevraagd en er 1,5 

meter tussen huishoudens wordt toegepast. 

 

Zang en Piano 
Roon Staal staat bekend om zijn toegankelijke en intieme luister concerten. 

Met zijn heldere tenor stem en vloeiende begeleiding op de piano brengt hij 

zijn publiek in vervoering met bekende en melodieuze Christmas carols, 

vertolkingen zoals: Oh Holy Night, Stille Nacht, Mary's Boy Child, Gloria in 

Excelsis Deo, Away in a Manger, The Holy City, Midden in de Winternacht 

en In the Bleak Midwinter.  

 

Met een rijke ervaring in de Nederlandse musical-wereld (Les Miserables, 

Tommy, Rembrandt, Petticoat), een musical-award nominatie, 16 uitgegeven 

albums en optredens in binnen- en buitenland is Roon Staal dan ook een 

artiest van een buitencategorie die zijn onafhankelijkheid vanaf zijn 

tienerjaren heeft weten vast te houden.  

 

Twee van zijn albums zijn The Christmas Album I (geproduceerd en 

opgenomen in Vladivostok, Rusland) en The Christmas Album II 

(geproduceerd en opgenomen in Nederland). 

 

Alle informatie m.b.t. de Kerst Tour en het concert in Eext kunt u vinden op 

de website www.roonstaal.com 

Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06- 154 03 125. 

 

Bon-in-de-Ton actie 
 

Van 29 november tot en met 31 december houden wij in Onze winkel een 

zogenaamde Bon-in-de-Ton actie. Gooi je kassabon niet weg, maar voorzie 

deze van je naam en telefoonnummer. Vervolgens mag je deze dan in de ton  

deponeren. Je mag zelf weten wanneer je de bon in de ton doet.  

Er zijn 5 trekkingen:  

3 december, 10 december, 17 december, 24 december, 31 december. 

http://www.roonstaal.com/

