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

 
Volgende Inloop-koffieochtend: 10 januari 

 

Programma  

27 december  geen koffieochtend 

10 januari      Nieuwjaarsborrel met film en quizje 

22 januari      ’t Maotie (voor degenen die gereserveerd hebben) 

24 januari       geen koffieochtend 

 

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. 260888 of Roelie: tel. 06 83353850 

Vervoer: Roelie: tel. 06 83353850 (spreek eventueel in met naam en adres). 

 

Wij wensen een ieder prettige Kerstdagen en 

                                  een gezond en voorspoedig 2023! 

 

 

 

Gymnastiek vereniging ADO 
Secr. M Bruins Kuik Stationsstraat  50 A tel 263592     

 

De Grote Clubactie: op de door ons verkochte loten zijn de  

volgende prijzen gevallen. 

op alle loten met eindcijfer          198   Pathé Thuis Kadocode 

op alle loten met eindcijfer            55  1 maand Fit at home ter waarde  van      

                                                               €15,- 

op alle loten met eindcijfer               9  1 kaart van kaartje2go incl. postzegel  

            twv €4,15 

Kijk voor een volledige uitslag op www.clubactie.nl. 

Heb je een prijs gewonnen op jouw lotnummer? Verzilver dan jouw prijs via 

de lot checker van de Grote Clubactie: https://lotchecker.clubactie.nl/. 

 

Wij  wensen iedereen een sportief  en gezond  2023 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
http://www.clubactie.nl/


 - 3 - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De kerstmarkt ligt alweer achter ons. De Kerstdagen komen er aan en 

daarachter lonkt het nieuwe jaar. 

Wat de openingstijden van de winkel betreft, verandert er dit jaar eigenlijk 

niet zoveel. Maar toch even voor de duidelijkheid een overzicht van deze 

tijden gedurende de komende feestdagen: 

  

 zaterdag  24 december:  08.30 – 16.00 uur 

 zondag  25 december:  gesloten 

 maandag  26 december:  gesloten 

 dinsdag  27 december:  08.30 – 18.00 uur 

 

 zaterdag  31 december:  08.30 – 16.00 uur 

 zondag    1 januari:  gesloten 

 maandag    2 januari:  13.00 – 18.00 uur 

 

Wij wensen een ieder prettige Kerstdagen en 

een gezond en voorspoedig 2023! 

 

 

Iedereen hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen 

voor ons 60 jarig huwelijk. We wensen u prettige kerstdagen 

en een gelukkig 2023. 

 

Jan en Lammie Talens 

Esweg 3 

Eext 
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Van de redactie 
 

Dit is het laatste Kraantie van 2022. In 2023 zal de eerste editie verschijnen 

op 10 januari. Houd hier rekening mee bij het inzenden van uw copy. 

 

Alle vrijwilligers van ’t Kraantie wensen u fijne feestdagen en  

een gelukkig nieuwjaar! 

 

 

Vereniging voor Volksvermaken Eext   
Secretariaat Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext 

 

We naderen weer het eind van 2022 dus we hebben alvast een vooruitblik 

naar het nieuwe jaar gemaakt met een aantal leuke activiteiten. 

De jaarvergadering staat gepland voor 25 januari 2023 in Café Homan. De 

agenda hiervoor volgt nog. 

 

En hieronder alvast een aantal leuke activiteiten die gepland staan voor in de 

eerste maanden van het nieuwe jaar. Binnenkort leest u in het Kraantie meer 

info over deze komende activiteiten. Nog geen lid van de VVV, maar zou u 

dat wel graag willen? Dat kan door een mailtje te sturen naar bovenstaand 

mailadres of naar m.t.wellen@gmail.com 

 

25 januari 2023         Jaarvergadering Café Homan 

18 februari 2023        Jaarlijkse Slipjacht i.s.m. de KNJV 

  4 maart 2023          Online Bingo 

  1 april 2023          Hemmeldag & stekjes markt 

 

 

 

Collecte NSGK 
 

De collecte van het gehandicapte kind heeft € 900.55 opgebracht in Eext. 

Namens de Stichting wil ik alle inwoners van Eext bedanken voor hun gift en 

in het bijzonder alle collectanten voor hun tijd en inzet. 

 

Namens het NSGK,  Maria Bruins - Kuik 

mailto:m.t.wellen@gmail.com
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Eetcafé Homan  

Openingstijden & activiteiten kalender  

 

25 december:  Gesloten  

26 december:  Kijkdag boeldag van 14:00 tot 16:00, café om 13:00 open  

28 december: Ho’ Ho’ Homans eindejaarsfeest van 21:00 tot 02:00 in de 

zaal  

29 december: Kijkavond boeldag van 19:00 tot 22:00 

30 december: Boeldag vanaf 11:00 

31 december t/m 16 januari: Gesloten  

20 januari:  Live muziek, cover band Blond&Blue, jaren 60 - 90.    

     Van 20:00 tot 24:00  

 

 

Muziekvereniging T.O.G.I.D.O. 
Secr.: Kerkstraat 11, Gasselte. Tel: 0599-565652   

www.togido.nl info@togido.nl 

  

Kerstconcerten 

De kerstconcerten zitten er weer op.  

In Eext werkten we samen met de groepen 3 en 4 van de PWA school. 

In Gieten samen met groep 4 van de OBS Gieten. 

Het laatste concert was samen met het B orkest. 

De kerken waren weer sfeervol verlicht en we kunnen terugzien op drie 

fantastische optredens.  

 

Music4kids 

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. 

 

De muziek vereniging wenst u allen een gelukkig en muzikaal 2023 toe. 

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


 - 6 - 

 

 

 

 

 



 - 7 - 

persbericht 

 
Kerstconcert T.O.G.I.D.O in de Eexter Kerk 

(Het echte verhaal). 

Zondag 11 december naar het Kerstconcert in de Eexter Kerk, wel wat vroeg 

dit jaar. Ook nu stond er een grote kerstboom met lichtjes buiten en was de 

kerk binnen mooi versierd. Na een welkom van Lourens een verrassende 

mededeling: leerlingen van de Basisschool Prins Willem Alexander gingen 

het Kerstverhaal vertellen, Het echte verhaal. 

Het muzikale samenspel van het hele orkest was, zoals gewoonlijk, geweldig; 

de akoestiek van de kerk is nog steeds buitengewoon goed waardoor ook de 

meezingende opa’s, oma’s, zusjes, broertjes, vaders, moeders en de vele 

andere belangstellenden voor een echte kerstsfeer zorgden. 

Na enkele mooie nummers van het orkest stormde een figuur binnen: snel 

een wit gewaad aan, een paar vleugels om: dat was de Engel, met een groot 

boek, het Boek waarin het Echte verhaal stond. Plotsklaps een hele schare 

engelen, allen voorzien van vleugels, Josef en Mary (zeer duidelijk in 

verwachting).  

Overal gevraagd, nergens plaats voor het jonge stel met de fiets. Eindelijk, 

toch nog, in een stal een plekje voor Mary, een super snelle bevalling op het 

middenpad en daar waren Josef, Mary en het Kindeke.  Met luid gezang en 

slaande trommen, bekkens, rinkelballen ontvangen door heel veel little 

drummerboys. Alles kwam precies zoals werd voorgelezen uit het grote 

Boek. Ook de herders kwamen met hun mooie herdersmutsen om te kijken 

naar het Kindje, geboren in de Kerstnacht. 

Prachtig spelend orkest, prachtig spelende engelen, enthousiaste stampende 

herders, knappe regisseurs, ééntje mét en ééntje zonder vleugels. Bedankt 

voor het hele verrassende kerstconcert, om blij de Kersttijd in te gaan, ook 

dank zij Het echte Verhaal. 
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