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Vereniging voor Volksvermaken Eext 
secretariaat: Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext. 

jarnalanjouw@hotmail.com 
 

Pakjesavond met Sint en Piet 

Op zaterdag 3 en zondag 4 december kan vanaf 15:30 uur pakjesavond nog 

gezelliger worden met een bezoek van Sint en 2 Pieten. 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. Deze stukjes mogen 

per kind, per mail worden aangeleverd.  

Een huisbezoek kost € 10,00 voor 20 minuten. Dit is de laatste kans, geef je 

nog gauw op via Ilse, 06-18539030 of ilsehendriks1991@hotmail.com. De 

agenda van de Sint raakt behoorlijk vol, maar er zijn nog een aantal plekjes 

vrij. Afrekenen kan na afloop bezoek contant met Piet. 

Verhuur Pietenpak 

Ben je nog op zoek naar een Pietenpak ?  Voor € 20,00 kan jij een Pietenpak 

huren. Neem hiervoor contact op met Ilse Hendriks. 

 

Sinterklaasintocht 

Zaterdag 19 november kwam de Sint met een heleboel prachtige Pieten aan 

in Eext. Per boot die weliswaar getrokken werd door een tractor, deed hij 

samen met de Pieten die op verschillende attributen reden een ronde door het 

dorp. Bij de Sinthaltes waar TOGIDO mooie en ook nieuwe liedjes speelden 

konden de jongste kinderen in de huifkar stappen. Onderweg zongen de 

kinderen samen met de Pieten de vrolijkste Sinterklaasliedjes. Eenmaal in het 

Dorpshuis ging het feest verder. De burgermeester kwam langs om de Sint 

officieel welkom te heten. Vervolgens werden er mooie prijzen uitgedeeld 

aan de prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd. De Sint en zijn Pieten 

hadden het Rad van de Sint meegenomen om zo Piet te laten bepalen wat de 

kinderen en zij gingen doen. Er werd gezongen en veel gedanst. Het was een 

groot feest dat werd afgesloten met heerlijke huisgemaakte poffertjes voor 

alle kinderen.  

 

De Sinterklaasintocht was voor zowel niet leden, als leden van de VVV. 

Mocht je de vereniging een hart onder de riem willen steken en gratis of dan 

wel met een mooie korting mee willen doen aan andere activiteiten, word dan 

lid!! Neem hiervoor contact op met Marcel Wellen, via de mail: 

penningmeester@volksvermakeneext.nl 

mailto:jarnalanjouw@hotmail.com
mailto:ilsehendriks1991@hotmail.com
mailto:penningmeester@volksvermakeneext.nl
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Geachte Klanten, 

Na goed overleg hebben Ina en ik besloten om per 1 januari 2023 te stoppen 

met de 

Kapsalon in Onze Winkel. 

Wij gaan zelf wel verder. Mocht u een afspraak willen maken  of heeft u 

vragen, neem dan gerust even contact met ons op. 

Wij willen graag iedereen bedanken voor de leuke tijd in Onze Winkel. 

 

Vriendelijke groet, 

Ina & Aaltje. 

Ina uw kapster thuis : 06-55568065 

Hair & Beauty At Home : 0592-262367 
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Toneelvereniging “Concordia“ Eext                                
Secretariaat: Naweg 29, 9463 PH Eext 

concordia.eext@gmail.com 

NL41RABO0316250066 

 

Wist U dat: 

- We ongeveer 20 (toneel)spelende leden hebben 

- We 2x per jaar (in december en maart) een toneelstuk opvoeren 

- We 1x per 5 jaar (bij een lustrum) een revue op de planken brengen 

- Onze vereniging is opgericht in 1902, en we dus 120 jaar bestaan 

- We vanwege de corona en Oostermoer dit jubileum in 2023 gaan 

vieren met iets “groters”. 

- Je donateur kan worden, waarbij je recht hebt op gratis toegang bij de 

uitvoeringen 

 

We gaan weer op de planken !! 

De afgelopen jaren hebben we, vanwege de corona, geen uitvoeringen 

kunnen geven. Maar inmiddels zijn we weer volop bezig met de repetities, en 

staat de 1e uitvoering gepland op: 

Zaterdag 17 december om 20.00 uur in Eetcafé Homan . Het belooft weer 

een mooie avond te worden, met in de pauzes en na afloop muziek van 

Willem Spans. 

Onze 2e uitvoering zal plaatsvinden op 25 maart 2023. 

 

Lid of donateur worden? 

We kunnen er nog wel een paar toneelspelers bij gebruiken. Lijkt dit jou iets, 

neem dan contact op met 1 van onze bestuursleden, of kom eens kijken 

tijdens een repetitie. We repeteren iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur in 

Eetcafé Homan. 

Als je donateur bent, heb je gratis toegang tot onze uitvoeringen. Het 

donateurschap kost per jaar € 4,-- voor 1 persoon, en € 8,-- voor 2 personen. 

Het donateurschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan andere personen. 

Wilt u donateur worden vul dan de strook in die deze week bij u in de bus 

valt. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze vereniging via 

het secretariaat, of via de mail naar concordia.eext@gmail.com  

Kijk voor meer info, en het laatste nieuws, ook eens op onze facebook-

pagina. 

We hopen u binnenkort eens te zien bij één van onze activiteiten. 

mailto:concordia.eext@gmail.com
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Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr: Kerkstraat 11, Gasselte.tel: 0599-565652 

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Kerstconcerten 

Zondag 11 december geeft de muziekvereniging een kerstconcert in de kerk 

aan de Kloosterstraat in Eext. Aanvang 16.00 uur. Het A-orkest van de 

vereniging, onder leiding van dirigent Bert Strijker neemt u mee in een leuke 

muzikale reis met haar kerstrepertoire. Daarnaast is er tijd voor een leuk 

optreden van groep 3-4  van de OBS PWA uit Eext als afsluiting van een 

serie muziek en theater lessen op school onder leiding van theater school 

Leshuis van het Noorden uit Zuidlaren. 

 

Een week later, op zondag 18 december geeft de muziekvereniging twee 

concerten in de dorpskerk van Gieten. Om 16.00 uur treedt het A orkest op 

met groep 4 van OBS Gieten. Wederom als afsluiting van hun muziek en 

theaterlessen op school. 

Om 19.00 uur treedt het A orkest afwisselend op met het B orkest  

( opleidingsorkest ) onder leiding van Durk Dikland. 

 

De vereniging kijkt uit om u te mogen begroeten in de sfeervol versierde en 

verlichte kerk. Een zitplaats kan worden gereserveerd via telefoon 06-

57371441 of reserveringen@togido.nl 

 

Na de kerstvakantie start de vereniging met een serie workshops Music4kids 

voor leerlingen van de groepen 3 en 4 van de basisscholen. Meer informatie 

bij Treja Enting 06-57371441 of tj.enting@gmail.com 

Het A en B orkest richt na de kerstvakantie haar muzikale pijlen naar het 

voorjaarsconcert van 1 april 2023.  

 

Volgt u ons al op Facebook, Instagram of Twitter? 

 

Oud papier actie 

De volgende oud papier actie staat gepland op woensdag 21 december. 

 

Repetitie A orkest wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van Eext van  

19.30 uur tot 21.30 uur. 

Het B orkest repeteert ook wekelijks op de dinsdag in de gymzaal van  

18.15 uur tot 19.15 uur.  

 

http://www.togido.nl/
mailto:info@togido.nl
mailto:reserveringen@togido.nl
mailto:tj.enting@gmail.com
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VV Eext 
 

Programma zaterdag 3 december 

Groen Geel Vr 4    - Eext Vr 1         aanvang 15.15 uur 

  

Programma zondag 4 december 

Eext 2        - Stadskanaal 5       aanvang 10.00 uur. 

Eext 3        - Weo 2         aanvang 10.00 uur 

Eext 1        - Zwartemeerse Boys 1     aanvang 14.00 uur 

  

Programma zaterdag 10 december 

Eext Vr 1      - St ACV/ Achilles Vr 4    aanvang 14.30 uur 

  

Programma zondag 11 december 

Musselkanaal  - Eext 2           aanvang 09.00 uur     

                                        vertrek   08.00 uur                   

GSAVV 16      - Eext 3          aanvang 12.00 uur      

                                                                          vertrek   10.15 uur 

Protos 1       - Eext 1          aanvang 14.00 uur 

  

Programma zaterdag 17 december 

Eext Vr 1     - Damacota Vr 1       aanvang 14.30 uur 
 

Persbericht 

Winterwandeling rond het Siepelveen 

Zondag 4 december 2022 houdt Nationaal Park een winterwandeling. Tijdens deze 

wandeling over het Schipborgerdiep, rond het Siepelveen en langs het Zeegserloopje 

wordt uitleg gegeven over het ontstaan van het gebied en de naam Siepelveen met de 

typerende zandduinen en de begroeiing met o.a. gagel, beenbreek en veenmos. Start 

om 10:00 op de Parkeerplaats bij Café Restaurant De Drentsche Aa in Schipborg 

(Ruiterweg 2 Schipborg)  

Duur/afstand  2 uur / ca. 5 km. Deelname is gratis. Na afloop van de excursie wordt 

een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Waterdichte 

schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten 

tijdens deze wandeling. 
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VV Eext, afd. jeugd 

 

Zaterdag 3 december 

 

ST Gieten/ Eext JO7-1 Gorecht     09.00 uur Haren 

        Annen     09.20 uur 

        FC Zuidlaren   09.40 uur 

ST Gieten/Eext JO8-1-FC Zuidlaren    09.00 uur Gieten 

ST Gieten/Eext JO8-2-Borger      09.00 uur Gieten 

Wildervank- ST Gieten/Eext JO8-3    09.00 uur Wildervank 

ST Gieten/Eext JO9-1-SJO ZVC ‘14    09.00 uur Gieten 

Gorecht-ST Gieten/Eext JO9-2     08.45 uur Haren 

ST Gieten/Eext JO10-1- FC Assen    09.00 uur Gieten 

FC Zuidlaren-ST Gieten/Eext JO11-1   12.05 uur Zuidlaren 

Borger-ST Gieten/Eext J011-2      11.30 uur Borger 

ST VAKO/Tynaarlo-ST Gieten/Eext JO13- 1 10.30 uur Vries 

ST Gieten/Eext JO13-2 -DZOH     10.30 uur Gieten 

CEC-ST Gieten/Eext JO14-1      11.00 Emmer-Compascuum 

ST Gieten/Eext JO15-1- Noordster    12.30 uur Gieten 

ST Gieten/Eext JO15-2        VRIJ  

ST Gieten/Eext JO17-1- VKW      12.30 uur Gieten 

Pekelder Boys-ST Gieten/Eext JO17-2   10.30 uur Nieuwe Pekela 

Annen-ST Gieten/Eext JO19-1      12.00 uur Annen 

ST Gieten/Eext JO19-2-Westerlee    14.30 uur Gieten 

 

Tijden en data zijn onder voorbehoud. Check deze bij het team voordat je 

vertrekt. 

 

Donderdag 29 december zal VV Eext weer zijn jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi 

spelen in Annen. 

Voor de JO8 t/m JO14 zal er een middag programma zijn en vanaf de JO15 

t/m de senioren elftallen zal er een avondprogramma zijn. 

Zet de datum alvast in je agenda! 
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