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Stichting begraafplaats Eext e.o. 
 

Vrijdag a.s. , 3 september, gaan we verder met het onderhoud op de 

begraafplaats. We starten weer om half negen. 

Vrijwilligers(sters) zijn van harte welkom. 

Het bestuur. 

 

 

Toneelvereniging Concordia  
 

Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar 7 

oktober ivm eventuele versoepelingen (of geen versoepelingen) half 

september. 

 

Het bestuur 
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De bloemen, kaarten en bezoekjes die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van 

mijn lieve man, zorgzame vader en trotse opa 
 

Arnoldus Jansen 
- Arnold - 

 
heeft ons ontzettend veel steun gegeven. 

 
Hartelijk dank voor uw medeleven 

en belangstelling, in welke vorm dan ook. 
 

         Trijntje Jansen - Jansen 
                Kinderen en kleinkinderen 
              

       Eext, augustus 2021 
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Gymnastiekvereniging ADO 
Secr. M.Bruins-Kuik, Stationsstraat 50a,   tel 0592-263593 

Grote Clubactie 

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de Grote Clubactie. Onze 

leden komen donderdag 23 sept bij u langs om deze loten te verkopen. Wij 

komen NIET met intekenlijsten vooraf bij u langs, maar we hopen dat velen 

onze vereniging zullen steunen door het kopen van loten. De loten kosten € 

3.00 per stuk. Dus: Koopt u een lot, dan spekt u onze kas.  

De uitslag komt in ’t Kraantie. 

Dus alle loten die via intekenlijsten worden aangeboden zijn niet van ADO. 

Verkoop loten. Evenals voorgaande jaren gaan we gezamenlijk de loten van 

de Grote Clubactie verkopen. Willen alle leden vanaf groep 3  deze avond 

vrij houden. We beginnen om 17.30 uur en om ± 19.30 uur ben je weer thuis. 

Verzamelen bij de Gymzaal.  

Graag aanwezig zijn om 17.20 uur bij verhindering graag bericht!! 
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V.V. Eext 

“De puntjes op de I” 

Beste voetbalvrienden, de teams zijn ingeschreven, de netten opgehangen, de 

eerste lijnen getrokken en de ballen zijn opgepompt. Aan de buitenkant lijkt 

VV Eext klaar voor het seizoen 2021-2022. De jeugd- en seniorenteams 

hebben de eerste trainingen in de benen en er zijn door diverse teams al 

oefenwedstrijden gespeeld. Het seizoen 2021-2022 staat in het teken van het 

90 jarige bestaan van onze prachtige voetbalclub. Als bestuur hebben we in 

de eerste bestuursvergadering besloten om dit te gaan vieren. Hoe, wat, waar 

en wanneer weten we nog niet, maar hiervan houden we u in de loop van het 

seizoen op de hoogte.  

Op de amateurvelden, dus ook bij VV Eext, is met inachtneming van 1,5mtr 

afstand weer publiek welkom. Het hoeft u niet verbazen dat we hier als 

bestuur blij om zijn. Het is veel te lang geleden dat we elkaar hebben 

getroffen op het sportpark ’t Veld aan de Jan Oostingweg. We zijn er bijna 

klaar voor maar dienen te puntjes nog even op de i te zetten. 

Zo bij aanvang van het seizoen wordt er van onze vrijwilligers veel gevraagd. 

Helaas, maar in goed overleg en begrijpelijke redenen zijn er diverse 

vrijwilligers gestopt. Met het inschrijven van teams, velden en de kantine 

exploiteren, zijn we er niet. Helaas merken we ook als VV Eext de gevolgen 

van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande krimp in onze regio. 

Hierdoor hebben we een aantal vrijwilligers en bestuurstaken niet kunnen 

invullen voor aanvang van het seizoen 2021-2022. Dat gaat op zowel korte 

als middellange termijn gevolgen geven.  

We krijgen de kantine bezetting niet rond op zaterdag. Dit houdt in dat we 

onze kaderleden gaan vragen om de ouders kantinediensten te laten draaien 

op zaterdag. Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven dan blijft de 

kantine gesloten op zaterdagmorgen. Huishoudelijk deel ik u mee dat er op 

zaterdag wanneer er door de jeugd wordt gevoetbald niet meer gerookt mag 

worden op het op het gehele terrein en zal er ook geen alcohol meer 

geschonken worden. Dit geldt ook tijdens jeugdfestiviteiten. Dit betreft een 

bestuursbesluit. 
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Het afgelopen seizoen heeft de sponsorcommissie, na ruim 10 jaar zonder 

wisselingen te zijn geweest, aangegeven te stoppen. Tot dusver hebben we 

als bestuur niemand gevonden om hier invulling aan te geven. Dit is op korte 

termijn te overzien maar gaat op middellange termijn nadelige gevolgen 

opleveren voor onze club. Hiervoor zoeken we minimaal een 3 tal 

vrijwilligers.  

Zo zijn we ook opzoek naar een vader en of moeder die op eenvoudige wijze 

invulling wil geven aan het trainen van JO8, onze aller jongste leden. En 

komen we zowel bij de jeugd- als seniorenteams scheidsrechters te kort. 

Samenvattend dienen er dus nog veel puntjes gezet te worden. Een jaar heeft 

21.900 uren. 0,1% is 2,1 uur, als alle leden en mensen die onze club een 

warm hart toedragen deze tijd in onze prachtige club zouden steken, was het 

vrijwilligers tekort in onze club in 1 klap opgelost en had iedere vrijwilliger 

tijd over. 

Onze jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 15 oktober bij café Homan. Ik 

hoop u vooraf nog te treffen rond de velden. We gaan er samen een 

memorabel seizoen van maken op sportief en sociaal vlak. 

Met sportieve voetbal groet, 

Joop van Gogh 

Voorzitter V.V. Eext 
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V.V. Eext 

Bekerwedstrijden: 

  

Zaterdag 4 september 

St Asser Boys/ FC Assen Vr 1   - Eext Vr 1         aanvang  14.30 uur 

  

Zondag 5 september 

Eext 2       -  Gieten 6              aanvang  10.00 uur 

Fc Zuidlaren 2  –  Eext 3            aanvang  10.00 uur  

                 vertrek  09.00 uur 

Eext 1    –  DWZ 1            aanvang  14.00 uur 

  

Zondag 12 september 

Eext 2     -  Gieten 7            aanvang  10.00 uur 

Wijster 3   –  Eext 3            aanvang  10.30 uur  

                  vertrek  09.15 uur 

Buinen 1   –  Eext 1             aanvang  14.00 uur  

                  vertrek  12.30 uur 

  

Zaterdag 18 september 

Rolder Boys Vr 1 –  Eext Vr 1           aanvang  14.30 uur 

  

Zondag 19 september 

Kwiek 8    -  Eext 2              aanvang 09.00 uur   

                  vertrek  08.00 uur 

Gieten 5    –  Eext 3            aanvang  10.00 uur 

Leo 1     -  Eext 1            aanvang  14.00 uur  

                  vertrek 12.45 uur. 

 

De jeugd van Eext start het voetbalseizoen weer op met de beker competitie.  

Jo-11 Zuidlaren  -  Eext Jo-10        12.30 uur 

Jo-12 ST Gieten/ Eext Zuidlaren Jo-12-2     10.30  uur 

scheidsrechter Sjoerd Spoorman 
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