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Commissie Dorpsbelangen Eext 

e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl  

 

Volgende Inloop-koffieochtend: 13 december 

 

Programma  

13 december  Kerst- / sinterklaasspel 

27 december  geen koffieochtend 

10 januari  Nieuwjaarsborrel met film en quizje 

 

De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand van 10.00- 12.00 uur. Iedereen (m/v) die dit leuk lijkt, is van harte 

welkom. Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet nodig je vooraf aan te 

melden.  

 

Vragen:  Ed: tel. 26 0888 of Roelie: tel. 06 83 35 38 50 

Vervoer: Roelie: tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en 

adres). 

 

 

 

Toneelvereniging Concordia 

 
19 December hebben wij weer onze uitvoering in café Homan. 

Gespeeld gaat er worden 

 

Vrouwluu en Moezen ……… 

 

Geschreven door H. de Vries 

 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Het bestuur 

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Vrouwen van Nu, afd. Eext.  
 

Dinsdagavond 13 december hebben wij onze kerstavond met Jouke en 

Carieke, aanvang 19.30 uur. Zij hebben een kerstprogramma met livemuziek. 

De kosten voor koffie zijn net zoals normaal, graag gepast betalen. 

 

 

“Jeugdsoos Honk'72"   
www.facebook.com/Honk72 

 

Aankomende vrijdag 9 december is de soos gesloten i.v.m. WK voetbal. 

 

Vrijdag 16december hebben wij weer een kinderdisco! Komen jullie ook 

gezellig langs? Dit is de laatste soos avond van 2022!! Wij zijn daarna een 

paar week dicht en in het nieuwe jaar weer open! 

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      :  16+ 

Soosdienst openen :  Alwin en Celine 

Soosdienst sluiten :  Nadine en Manon 

 

 

We hebben nog wel een hele leuke lampionkeuring gehad. Het was heel 

spannend en de jury heeft eigenlijk alleen maar mooie lampionnen gezien en 

liedjes gehoord! Maar na een lange discussie is dit de uitslag geworden!  

 

Groep 1-2 + Peuterspeelzaal:  Jill Raterink en Ton Verwer 

Groep 3-4-5  :  Simone van Gogh en Faas Malewicz 

Groep 6-7-8  :  Feline Dam en Vince Engels 

 

Gefeliciteerd! We komen binnenkort de cadeautjes langsbrengen! 

 

http://www.facebook.com/Honk72
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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 neem 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 19.00uur 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 

19.30-21.30 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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Mini-kerstmarkt Onze winkel op zaterdag  

17 december van 11.00-16.00 uur   

 
Binnen zijn de "knieperties-baksters" en 

de "advocaat-dames" er natuurlijk weer. Een speciale 

kraam met mooie producten van Multa, waaronder 

diverse borrelplanken, maakt ook dit jaar weer deel uit 

van de kerstmarkt. En natuurlijk ontbreekt het 

vleesveebedrijf Kamping niet. Bovendien is er een 

kaas- en worstproeverij.  

Bertus Veldkamp speelt live gezellige kerstnummers. 

 

Buiten bieden de kramen u typische kerstinkopen 

(kerststukken etc.) en goederen van onze vaste 

leveranciers.  

Bij de kerstboom (ook dit jaar weer aangeboden door Willy en Marten 

Daling) zijn verschillende vuurtjes waar u zich heerlijk kunt warmen onder 

het genot van de glühwein, erwtensoep, braadworst etc. Tot de 17e! 
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Voetbalvereniging Eext                                
 

Programma zaterdag 10 december 

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

  

Programma zondag 11 december 

Musselkanaal 3  – Eext 2             aanvang  09.00 uur 

                    vertrek  07.45 uur 

GSAVV Forward 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 

  

Programma zondag 18 december 

Eext 2    –  Noordster3           aanvang  10.00 uur 

Eext 3     –  Sc Stadspark 3           aanvang  10.00 uur 

  

De laatste kaartavond van 2022 is op woensdag 21 december om 20.00 uur in 

de kantine. 
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