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VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secr Jarna Lanjouw Middenstraat  12 Eext 

 

Sterrit 2021 

 

Ook dit jaar was weer een spannende strijd om de wisselbeker. Er deden 22 

teams mee, die zich waagden aan de sterrit, die zoals altijd weer uitdagend 

vol lastige vragen en woordspelingen was uitgezet door Pieter Hoogerman. 

De eerste plaats was voor Linda, Ellen en Erik, gevolgd door Frederik en 

Maria en de derde plaats werd bezet door Henk en Treja. De middelste prijs 

ging naar Marike Fischer en Hilde Schuur en de rode lantaarn was dit jaar 

voor Willemien de Vries en Joke Sollie. 

Dank iedereen weer voor de enthousiaste deelname! 
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Vanuit het bestuur 

 

De bouwvak is in Noord-Nederland weer voorbij. 

Velen van ons zijn al met vakantie geweest. Een 

aantal is nog op vakantie of hebben het nog tegoed. 

Nog steeds bezoeken veel toeristen, campinggasten en dagjesmensen Onze 

Winkel Eext. En nog steeds krijgen we complimentjes over een zo'n goed 

gesorteerd winkeltje in een relatief klein dorp. Dat doet ons goed!  

Het gaat ook goed met Onze winkel. Naast Monique en Jeffrey hebben we 

sinds 1 augustus jl. ook Michel parttime in dienst.  

Dat betekent niet dat we nu zonder vrijwilligers kunnen. Niets is minder 

waar. Zij zorgen nog steeds voor een heel belangrijke bijdrage in onze 

bedrijfs-voering. Zonder hen kunnen wij niet vanwege de toegenomen 

drukte. 

 

Door de onzekerheden rond Covid19 zijn we voorlopig voorzichtig met het 

plannen van activiteiten. We denken wel aan een kleine activiteit in 

december. Maar durven voorlopig nog geen onomkeerbare stappen te zetten 

of data te noemen. Zodra het kan zullen we hier op terug komen.  

Deze maand hadden we en storing is een nog oude motor van de diepvries in 

ons achterste magazijn. Dat heeft er voor gezorgd dat we één dag geen verse 

broodjes konden afbakken. De motor is inmiddels vervangen. Hiermee zijn 

nu alle oude koel- en diepvriesmotoren vernieuwd.  

 

Nieuwsbief (via www.onzewinkeleext.nl) 

Deze maand hebben we weer een fantastisch thema, namelijk Toetjes. In 

deze nieuwsbrief staat een speciale themabladzijde met recepten voor het zelf 

maken van nagerechten. Wij wensen u weer veel leesplezier met deze 

nieuwsbrief en overige berichten op onze site.  

 

Samen houden wij Eext leefbaar 
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Gymnastiekvereniging ADO  
Secr. M.Bruins-Kuik, Stationsstraat 50A ,9463TJ Eext, tel. 263592  

 
Maandag    :   19.30 –  20.20  Conditie/ fitness 

Woensdag  :   15.20 –  16.05  gym/dans groep 1 / 2 

                         16.05 –  16.55  gym groep 3 t/m 5 

                         16.55 –  17.55  turnen groep 3 t/m 8 

                         17.55 –  18.45  gym groep 6+ 

                        18.45 –  19.35  Fitgym 1 

                         19.35 –  20.25   Fitgym 2 

                         20.25 –  21.15   Steps 

Ben je nog geen lid je bent van harte welkom. 

 

We starten  peuter- en oudergym op woensdag 1 september van 14.35- 

15.20.  De eerste 4 lessen zijn  gratis. 

 

Oproep/ Vacature : We zijn nog steeds op zoek naar een gymleider voor de 

maandag conditiegroep. Ben je nog bezig met een opleiding of zoek je een 

stageplek neem dan gerust  contact  met ons op. 

  

 


