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Jacobuskerkgemeente: kerkdienst in Eext op zondag 30 oktober
Zondag 30 oktober is er weer een kerkdienst in de kerk in Eext.
De dienst begint om 10.00 uur en voorganger is ds. Jan Bos uit Rolde.
Iedereen is van harte welkom.
Na de dienst is er gelegenheid om gezellig met elkaar een kop koffie of thee
te drinken. Voor vervoer kunt u bellen met Roelie Raterink, T 0592 261874.

Jeugdsoos Honk'72
www.facebook.com/Honk72

Vrijdag 28-10 hebben wij weer een kinderdisco!
Komen jullie ook gezellig langs?
Voor de basis- en middelbare school kan je nog steeds een kaartje kopen van
€ 5,00 voor fris, ranja en snoep of chips.
19:00 – 20:30 uur: groep 5 & 6
20:30 – 22:00 uur: groep 7, 8 en middelbare school
22:00 uur:
16+
Soosdienst openen: Stef en Alwin
Soosdienst sluiten: Stef en Berni
Agenda:
28 oktober:
4 november:
11 november:
3 februari:

kinderdisco vanaf groep 5
Oktoberfest
lampionnen keuring 17.30 tot 20.00 uur
soos bingo
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Na vele jaren Eext gaan wij op 25-10 verhuizen
van: Stationsstraat 22a, 9463 RM Eext
naar: Stationsstraat 63, 9461 GR Gieten
Hierbij zeggen wij alle abonnementen, lidmaatschappen en
donateurschappen op.
Met vriendelijke groet, Geert en Froukje Douma

Vereniging voor Volksvermaken Eext
Secretariaat Jarna lanjouw, Middenstraat 12 9463 PP Eext

Geslaagde bier & wijnproeverij
Afgelopen zondag heeft de bier & wijn
wandeling maar liefst 65 deelnemers getrokken. Tijdens een wandeling in en
rondom Eext, werden door Pinotage 5 lekkere bieren en wijnen aangeboden
en Eetcafé Homan presenteerde lekkere bijpassende hapjes. Het weer werkte
ook enorm mee om er een geslaagde zondagmiddag van te maken.
Dank iedereen.
Voor de niet -leden die na deze wandeling alsnog lid willen worden, kan er
een mailtje gestuurd worden naar vvveext@gmail.com.
In de eerste week van november zal de automatische incasso voor de leden
afgeschreven worden.
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Van de redactie
Inzenden kopij
Met ingang van 1 november moet de digitale kopij voor plaatsing ingeleverd
worden voor zondag 20.00 uur (was maandag 18.00 uur) via
kraantie@eextinfo.nl.
Kopij via de postbus bij Onze winkel inleveren voor zondag 18.00 uur.
Bij het te laat inleveren is plaatsing niet gegarandeerd.
Digitale kopij moet verzonden worden als tekst in Word, zonder opmaak en
tabellen e.d. Het Kraantie heeft een vast lettertype en lettergrootte.
De nieuwe kopij (niet regelmatige inzender) en/of kopij die ingeleverd wordt
in de bus bij Onze winkel moet voorzien zijn van een factuuradres.

Vereniging voor Volksvermaken Eext
Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext,
Jarnalanjouw@hotmail.com

Sinterklaasintocht Eext
Sinterklaas en zijn Pieten komen op zaterdag 19 november in Eext aan.
Voorgaande 2 jaren hebben wij dit groots gevierd in het Dorpshuis en in de
gymzaal. Dit jaar organiseren wij weer een ouderwetse intocht door het dorp
en aansluitend feest in het Dorpshuis.
Iedereen vanaf 2 jaar is welkom in het Dorpshuis. Meer info van de Sint en
zijn Pieten volgt.
Verhuur Pietenpak
Om de Sinterklaasintocht te kunnen bekostigen verhuurt de Piet zijn pak.
Voor €20,00 kan jij een Pietenpak huren. Neem hiervoor contact op met
Ilse Hendriks, 06-18539030.
Thuisbezoek Sint en Piet
Op zaterdag 3 en zondag 4 december kan Pakjesavond nog gezelliger worden
met een bezoek van Sint en Piet. Zij zullen de cadeaus mee naar binnen
brengen en persoonlijk uitdelen, liedjes zingen, dansen of een stukje uit het
grote boek voorlezen voor ieder kind. Een huisbezoek kost €10,00 voor
20 minuten. Opgave kan via Ilse, zie voor het telefoonnummer bovenstaande
stukje tekst.
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Commissie Dorpsbelangen
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V.V. Eext
Programma zondag 30 oktober
Buinerveen 2
– Eext 2
Farmsum 3

– Eext 3

Buinerveen 1

– Eext 1

aanvang 10.00 uur
vertrek
9.00 uur
aanvang 10.00 uur
vertrek
8.45 uur
aanvang 14.00 uur

Programma zaterdag 5 november
Heiligerlee Vr 1 – Eext Vr 1

aanvang 14.00 uur

Programma zondag 6 november
Eext 2
– Gasselternijveen 3
Eext 3
– Sc Stadspark 3
Eext 1
– Buinen 1

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur

Programma zaterdag 12 november
Eext Vr 1
– VVS Vr 1

aanvang 14.30 uur

Kaartavond 26 oktober om 20.00 uur in de kantine.
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