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

Volgende Inloop-koffieochtend: 22 februari
De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e
en 4e dinsdag van de maand van 10.00- 12.00 uur.
We zijn geen vereniging, gewoon een gezelligheidsgroep: de deur staat open
voor (oud)inwoners van Eext om naar deze ochtenden te komen.
Iedereen die dit leuk lijkt, is van harte welkom. Het is niet-leeftijd gebonden
en het is niet nodig je vooraf aan te melden.
Programma:
22 februari spelletjes / kletsochtend
8 maart
de Bravoliers (onder voorbehoud)
22 maart
spelletjes / kletsochtend
12 april
Paasspel (i.p.v. het Sint- Kerstspel van 14 december jl.).
26 april
spelletjes / kletsochtend
Vragen of vervoer nodig?
Bellen naar: Roelie, tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en
adres) of Ed, tel. 26 08 88.

Oranjevereniging Eext
Binnenkort zal het bedrag voor het donateurschap van de Oranjevereniging via
automatische incasso worden afgeschreven.
In deze coronatijd komen we liever niet persoonlijk bij u aan de deur.
Donateurs, die nog geen machtiging voor een automatische incasso hebben
afgegeven, willen we daarom vragen om via een bankafschrijving het bedrag
ad € 5,- over te maken naar:
bankrekeningnummer: NL85 RABO 0316210668 t.a.v. de Oranjevereniging.
Bent u nog geen donateur en wilt u dit graag worden, of wilt u overstappen
naar een automatische incasso, dan horen wij dit graag.
U kunt hiervoor bellen of mailen naar Grieta Kamping, tel. 06-237 55 262 of
email kampingk@hetnet.nl
We gaan er vanuit dat we dit jaar weer Koningsdag kunnen vieren en zijn
inmiddels gestart met de voorbereidingen.
Het bestuur
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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O.
Secr. Kerkstraat 11, Gasselte. Tel. 0599- 565652
www.togido.nl
info@togido.nl

Potgrondactie
Het voorjaar nadert weer. Ook dit jaar houdt muziekvereniging TOGIDO haar jaarlijkse potgrondactie ten bate van de
verenigingskas. Deze actie zal worden gehouden op zaterdag 12 maart. Het
bestelformulier vindt u binnenkort in uw brievenbus. I.v.m. de corona-regels
komen we ook dit jaar niet bij u langs voor het ophalen van uw bestellijst.
Prijs per 40-liter zak: € 5,00
3 zakken voor € 13,50
5 zakken voor € 20,00
Zaterdag 12 maart bezorgen we de zakken bij u thuis.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Oud-papieractie
De volgende oud-papieractie staat gepland op woensdag 16 maart
Scholenprojecten
Binnenkort start de muziekvereniging weer met de scholenprojecten
Windkracht 6 en music4kids. Info over deze projecten kunt u krijgen via de
vereniging, facebook of binnenkort in ‘t Kraantie.
Zomerconcert
I.v.m. de corona-pandemie komt het voorjaarsconcert van dit jaar ook weer te
vervallen.
Op zondagmiddag 12 juni houden we een zomerconcert voor alle
geïnteresseerden. Gespeeld wordt er door het A- en B-orkest.
De scholenprojecten worden dan samen met de vereniging afgerond.
U bent van harte welkom.
Repetitie A-orkest wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van Eext
van 19.30- 21.30 uur.
Het B-orkest repeteert om de 2 weken in de gymzaal
van 18.15- 19.15 uur.
Volg ons ook via facebook of twitter.
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VV Eext
Programma zaterdag 19 februari
The Knickerbockers - Eext Vr 1
Programma zondag 20 februari
HSC 4
- Eext 2

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
vertrek 08.45 uur

Leo 4

- Eext 3

aanvang 12.00 uur
vertrek 10.45 uur

Eext 1

- Farmsum 1

aanvang 14.00 uur

Programma zondag 27 februari
Eext 3
- Asser Boys 4
Eext 1
- Wedde 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 14.00 uur

