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

  

Inloop-koffieochtenden Dorpshuis  

Op dinsdag 8 juni gaan we na 9 maanden weer 

los! We drinken een borreltje ter ere van de 

versoepelingen en hebben ruim de tijd om bij te 

praten. Daarna een warme maaltijd, wie weet kan dit op het terras. Dit keer 

beginnen we om 11.00 uur. De kosten voor deze ochtend zullen ± € 10 zijn. 

Voorwaarden zijn: je moet je goed voelen. Bij binnenkomst handen 

desinfecteren. Vier personen aan een tafel en we nemen de 1,5 meter in acht. 

 

Aan de vaste bezoekers van de koffieochtenden vragen we om even te bellen 

wanneer je NIET kan komen, zodat we weten met hoeveel personen we zijn. 

Willen jullie a.u.b. vóór 5 juni bellen met Ed, tel. 26 08 88. 

 

Iedereen die dit leuk/gezellig lijkt, is van harte welkom. Het is niet-leeftijd 

gebonden. Omdat we op deze dag gezamenlijk middageten is het voor de 

planning wel belangrijk om je aan te melden (tel. 26 08 88)! 

 

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

maand van 10.00- 12.00 uur. 

 

Informatie 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.  

 

 

Jeu de boules 

 

Bij goed weer wordt er ook weer jeu de boules 

gespeeld. We spelen op de 2 banen aan de Eshof 

op de donderdag om 13.30 uur.  

Ben je zelf in het bezit van een set boules, neem 

deze dan mee. Zo niet, dan zijn er op de Eshof 

extra ballen aanwezig. 

Neem eventueel een flesje water o.i.d. mee. 

Kom eens kijken ……… hoe meer zielen hoe meer vreugd.  

 

mailto:dorpsbelangen@eextinfo.nl
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Vereniging voor Volksvermaken 
Secr Jarna Lanjouw Middenstraat 12, 9463 PP Eext 

Jarnalanjouw@hotmail.com 

  

 

Eexter Buusdoek wandeling zondag 13 juni 

 

Na het succes van de online Bingo, is het weer tijd voor een activiteit!  

Dit keer organiseren wij een Fotowandeltocht; de Eexter Buusdoek tocht.  

Dit is een wandeling van circa 7 km in en om Eext die je loopt aan de hand 

van foto's. Tevens zal er tijdens de tocht een puzzel kunnen worden gemaakt. 

Onderweg is er natuurlijk ook een Koek & Zopie. De groepsgrootte is 

afhankelijk van de dan geldende richtlijnen van het RIVM. Een ieder, jong en 

oud is welkom om mee te doen. Je kan je opgeven 

via jarnalanjouw@hotmail.com 

Wij vragen een kleine bijdrage van €5,00 voor leden, €7.50 voor niet leden 

en voor kinderen tot en met 12 jaar vragen wij €2.50. Honden zijn ook 

welkom, mits aangelijnd. Starten volgens een startlijst vanaf 15:00 uur, aan 

de Brink aan de Kampstraat. 

Graag gepast en contant betalen bij de start 

 

Ben je nog geen donateur van de VVV, dan kan je ook een mailtje sturen 

naar Jarna om lid te worden. 
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Oranjevereniging Eext 

Uitslag kleurwedstrijd koningsdag 2021 

De uitslag van de kleurwedstrijd is bekend!!  

In totaal werden er 30 prachtig ingekleurde kleurplaten ingeleverd. We 

danken alle kinderen die hebben meegedaan. En misschien heb je het al 

gezien, in Onze Dorpswinkel hangen alle kleurplaten. Ga maar eens even 

kijken, want het ziet er heel feestelijk en gezellig uit!  

De kleurplaten zijn beoordeeld in 4 leeftijdsgroepen en afhankelijk van het 

aantal kleurplaten per groep zijn de prijsjes verdeeld. En de winnaars 

zijn……….. 

< 4 jaar: 

1. Bas de Groot 

2. Jill Raterink 

3. Evan Hansen 

 

Groep 1 en 2: 

1. Babet Mennega 

2. Lotte Kors 

3. Daphne Klaassens 

4. Bryan Pepping 

 

Groep 3 en 4: 

1. Quinne Strijk 

2. Emily van Beekum 

Groep 5, 6, 7 en 8: 

1. Riëlle Schutrup 

De prijsjes worden rondgebracht. 

En we gaan er vanuit dat we volgend jaar weer als vanouds Koningsdag 

kunnen vieren op het sportveld!!  

Bestuur Oranjevereniging 
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Actioncenter Gieten 
Asserstraat 35 (sportterrein de Goorns), Gieten 
 

Actioncenter Gieten is een moderne 

sportschool waar jong en oud zich thuis voelen. Professionaliteit en 

deskundigheid zijn kernwoorden die bij ons passen. Maar we vergeten zeker 

het sociale aspect niet! Een praatje met hier en daar een lach, dat maakt het 

sportuurtje niet alleen productief maar ook nog eens gezellig.  

 

Ook onze senioren zijn rijk vertegenwoordigd. In de hele Coronatijd hebben 

wij met deze specifieke groep gewandeld of (thuis)gesport. Gelukkig mogen 

we nu de deuren weer openen en zien we iedereen weer terugkomen.  

 

Op de dinsdag- en donderdagochtend hebben we voor onze senioren 

speciale uren en hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Zo’n 20 senioren, in 

de leeftijd van 66 tot 93 jaar, voorzien we elke week van 1 of 2 uurtjes 

sporten onder deskundige begeleiding. Zodoende kunnen ze veilig en 

verantwoord op niveau sporten.  

Omringd door leeftijdgenoten en, wanneer het weer mag, onder het genot van 

een kop koffie met koekje na het sporten, maakt dit een sportuurtje om naar 

uit te kijken. Niet alleen voor de senioren, maar ook voor ons.  

Juist voor senioren is het zo belangrijk om krachttraining te doen. Hoe kom 

je anders makkelijk uit je stoel of til je zonder probleem je kleinkind op? 

Wandelen en fietsen is natuurlijk heel gezond maar om je lijf krachtig te 

houden, is krachtraining onmisbaar. Ben je nu zelf senior en wil je een 

keertje kijken hoe het bij ons gaat?  

 

Kom dan langs op dinsdag 8 juni of donderdag 10 juni om 11.30 uur. We 

laten je alles zien en beantwoorden al je vragen. Neem gezellig je 

(buur)vrouw of (buur)man mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  

 

 

 

Sinds 16 april 2021 ben ik verhuisd naar “Dekelhem”, Gieten,  
kamer 114, Boddeveld 1, 9461 JA Gieten. 
Hierbij zeg ik alle lidmaatschappen van de verenigingen op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tineke Witting 
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VV Eext 
 

Beste voetbalvrienden,  

Zo aan het einde van de competitie 2020-2021 zit het seizoen voor de 

senioren erop. We wachten de versoepelingen van 1 juni even af, wie weet 

lassen we wat vriendschappelijke wedstrijden in. 

Met onze jeugdleden en kinderen die wellicht overwegen bij VV Eext te 

komen voetballen gaan we in juni leuke dingen doen. 

 

Kabouters van 4 tot en met 6 jaar zijn welkom op 1 en 8 juni bij trainster 

Daniëlle. In veilige en ongedwongen sfeer, zullen we op spelende wijze onze 

jongste leden proberen de basis van het voetbal bij te brengen. Kinderen die 

nog geen lid zijn en tussen 4 en 6 jaar zijn ook welkom. Dinsdag 1 en 8 juni 

van 14.45-15.45 op het voetbal veld in Eext!  

 

Op 19 juni organiseren we een voetbalinstuif voor alle jeugdleden en ook 

hier verwachten we de kabouters. Gezamenlijk maken we er een leuke 

voetbalmorgen of middag van. Gezien de kans bestaat dat er alsnog voor de 

regio cup komt voor onze jeugdspelers geven we in aanloop naar 19 juni 

meer duidelijkheid ten aanzien van het programma. 

 

De werkgroep jeugd zoekt een aantal papa’s en mama’s die samen met de 

19e juni tot een geslaagde dag willen laten komen. Reageren kan via 

Facebook of secretariaatvveext@gmail.com 
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