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Gymnastiekvereniging ADO 
secr M.Bruins-Kuik Stationsstraat 50 A tel 263592 

 

Woensdag 7 juli afsluiting/sportdag voor leden en niet leden inclusief eten, 

van 15.30 - 18.00 uur. 

In de gymzaal en op het sportveld achter de gymzaal. 

Opgave van niet leden graag per mail naar: adoeext@gmail.com 

 

 

 

 

 

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

  

Inloop-koffieochtenden  
We zijn wat vroeg, dit keer, maar omdat het volgende 

Kraantie net een paar dagen later komt dan de komende 

koffieochtend, vermelden we het nu al in dit blad. 

 

Programma 

13 juli:  Een uitje! Omdat de tijden e.d. nog niet vaststaan, krijgen de  

 vaste bezoekers van de koffieochtend binnenkort het   programma in de 

bus. Je hoort van ons! 

27 juli:  spelletjes 

10 augustus: quiz 

24 augustus: spelletjes 

 

Inwoners maar ook oud-inwoners van Eext, dus óók nieuwe inwoners zijn van harte 

welkom, ook mannen! Het is niet-leeftijd gebonden en het is niet nodig je vooraf aan 

te melden.  

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

van 10.00- 12.00 uur (uitgezonderd 13 juli). 

 

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.  
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H.S.V. “De Schaopwas”                                                  
 

Jeugdvissen, 

A.s. vrijdag gaan we weer jeugdvissen, we vissen in het Klein Zwanemeer. 

Verzamelen om 18.00 uur vissen van 18.30 tot 20.30 uur. 

Vergeet niet een emmer mee te nemen. 

Aanmelden via: hsvdeschaopwas@gmail.com of via whatsapp 06-20616392.  

Ook nieuwe vissertjes van harte welkom !!! 

 

Koppelwedstrijd Junior en Senior zondag 11 juli 2021. 

 

Je kan je weer opgeven voor de koppel jeugd senior van de Federatie 

Een koppel bestaat uit een junior (tot en met 15 jaar) en een senior (vanaf 16 

jaar en ouder) heb je geen koppelmaat dan kunnen wij die regelen. 

Gevist wordt in de vis plas van Yde de Punt 

 

Vanaf 09.30 aankomst deelnemers. 

10.00 Loting vindt plaats bij het clubgebouw van de ijsbaan 

10.15 Voorbereiding. 11.00 Vissen. 

14.00 Einde wedstrijd 

Tijdens de wedstrijd gaan we rond met een hapje en een drankje. In verband 

met het coronavirus organiseren we dit jaar geen BBQ na afloop. We 

organiseren wel een prijsuitreiking direct na de wedstrijd. Voor de nummers 

1 tot en met 5 zijn bekers beschikbaar gesteld. 

-Er wordt gevist op gewicht en de gevangen vis wordt tijdens de wedstrijd 

bewaard in een (ruim) leefnet. 

 

Geef je op bij de jeugdcommissie!!! 

 

Algemene ledenvergadering; 

 

Onze algemene ledenvergadering wordt gehouden op 14 juli a.s. 

Om 20.00 uur bij Eetcafé Homan. 

     

Voor meer informatie over de vereniging kijk op onze website, 

www.hsvdeschaopwas.nl  of like ons op facebook. 


