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Stichting Begraafplaats Eext e.o. 

 
Op vrijdagmorgen, 13 augustus, gaan we weer onderhoud plegen op de 

begraafplaats. 

Gewapend met de schoffel gaan we het onkruid op de paden weer te lijf. 

We beginnen weer om half negen. 

Zij die zich geroepen voelen, zijn van harte welkom. 

 

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

 
Koffieochtend 10 augustus 

De koffieochtenden in ons Dorpshuis zijn op elke 

2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00- 12.00 

uur. We zijn geen vereniging, gewoon een 

gezelligheidsgroep: de deur staat open voor (oud)inwoners van Eext om naar 

deze ochtenden te komen. Op de ochtenden dat er spelletjes op het 

programma staan, is het natuurlijk niet verplicht hier aan mee te doen. 

Gezellig bijpraten kan ook! Behalve de spelletjes (sjoelen, kaarten, yahtzee, 

trivago enz.) kan er ook gebiljart worden. Voor elk wat wils! 

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

en het is niet nodig je vooraf aan te melden.  

 

Programma: 

10 augustus:  quiz-ochtend 

24 augustus:  spelletjes  
14 september:   film  

28 september: bingo 

 

Vragen 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 
Op de donderdagmiddag wordt wekelijks jeu de boules gespeeld door een 

groep enthousiastelingen.  Een ieder die zin heeft om eens te komen spelen of 

kijken, is van harte welkom.  

Ballen zijn aanwezig. Neem wel zelf een drankje mee. We beginnen (Eshof) 

om 13.30 uur en spelen meestal een uur tot 1½ uur (met pauze). 
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Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext, 

jarnalanjouw@hotmail.com 

 

Zaterdag 21 augustus – Sterrit 

Al jaren organiseren wij traditioneel de sterrit, zo ook dit jaar. Op zaterdag 

21 augustus kan je weer gezellig met familie of vrienden (volgens de 

geldende richtlijnen) de auto instappen voor de oriënteringsrit. De rit gaat 

door Eext en omgeving met onderweg natuurlijk een pauze met een lekkere 

versnapering.  

Starten is mogelijk vanaf 16:00 uur aan de Kampstraat in Eext. Opgave kan 

via het aanmeldformulier in Onze Winkel of via 

ilsehendriks1991@hotmail.com 

Voor VVV-leden is deelname gratis. Niet leden betalen bij de start contant en 

gepast € 5,00 per auto. Nog geen lid? Lid worden is mogelijk, geef dit dan 

even aan in je mailtje. 
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Vanuit het bestuur 
 

De zomer is al een paar weken onderweg. We hadden ons natuurlijk allemaal 

verheugd op een mooie zomer en veel meer vrijheid. Door alle 

versoepelingen leek dat ook even de goede kant op te gaan. Maar voorlopig 

zijn er weer besmettingen en is thuiswerken weer de norm.  

In Onze Winkel Eext houden we de maatregelen zoals die er waren maar 

gewoon intact. Alleen mondkapjes zijn niet meer verplicht.  

Het is vakantietijd en dat is in Onze Winkel al goed te merken. Veel 

vakantie-gangers en toeristen weten Onze Winkel te vinden. We krijgen best 

veel complimentjes. Soms is men zelfs verbaast dat er zo’n goed gesorteerde 

winkeltje zich in een relatief klein dorp bevindt. We zien ook steeds meer 

dorpsgenoten in de winkel. Ook dat is fijn om te zien.  

Afgelopen winter hebben we na een aantal mooie acties een paar goede 

investeringen kunnen doen. Tegelijkertijd is ons assortiment aangepast en 

vernieuwd. Sinds kort hebben we ook vlees van koeien van de familie 

Kamping te koop. 

Ons thema de komende maand is BBQ. Laten we hopen dat het een prachtige 

zomer wordt en dat we weer lekker in de tuin kunnen zitten of op een terras. 

Als u dat thuis doet kunt u dit een beetje aangenaam maken met bijvoorbeeld 

de verschillende BBQ gerechten, die u kunt vinden op onze site. Graag staan 

we ook deze maand weer voor u klaar in Onze Winkel.  

 

Samen houden we Eext leefbaar !! 

 

 
 

  


