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

Inloop-koffieochtend: 8 februari
Impuls biedt ons op deze dag een optreden aan van
“de Poesieclub”.
Manuel Claasen, Marineke Leijenhorst, Annie Martens en Marijke van Es
presenteren een speciale voorstelling voor onze huiskamers
(koffieochtenden). De muzikale noot wordt meegebracht door Dick
Kamphuis. Alles komt deze ochtend voorbij: een lach en een traan.
Eén ding is zeker….. de Poesieclub brengt op cabareteske wijze gedichten en
liedjes aangepast aan onze Koffieochtend. Zij treden 2x 30 minuten op.
Natuurlijk houden we rekening met de corona-regels: QR-code, mondkapjes
bij binnenkomst en 1½ meter afstand. Tot dinsdag!
Programma
22 februari spelletjes / kletsochtend
8 maart
de Bravoliers (onder voorbehoud)
22 maart
spelletjes / kletsochtend
14 april
Paasspel (i.p.v. het Sint- Kerstspel van 14 december j.l.).
We zijn geen vereniging, gewoon een gezelligheidsgroep: de deur staat open
voor (oud)inwoners van Eext om naar deze ochtenden te komen.
Iedereen die dit leuk lijkt, is van harte welkom. 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 de
maand van 10.00- 12.00 uur.
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.
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Stichting Motor GP Eext
Dinsdagavond 25 Januari was voor veel mensen een spannende avond, maar
zeker ook voor het bestuur van de GP Eext. Wat kan en mag er weer?
Kunnen we een OTR organiseren?
Snel bleek dat er weer meer ruimte komt, de horeca ging weer open en ook
de mogelijkheid voor het organiseren van buiten evenementen.
Dus groen licht voor de OTR op zondag 13 februari 2022.
In samenspraak met de gemeente Aa en Hunze, kreeg de voorzitter afgelopen
donderdag mondeling de toezegging door te gaan met de organisatie. Alle
waardering vanuit de GP Eext naar de Gemeente Aa en Hunze.
Nu konden we echt los. We vragen in deze tijd, met alle geldende
maatregelen m.b.t Corona, veel van de flexibiliteit van de vrijwilligers. Zij
moeten in een nog korter tijdsbestek dan andere jaren, alles op poten zetten
en gereed maken. Hierbij nemen we ten alle tijden de geldige maatregelen in
acht en iedereen is bereid om zich hier voor de volle 100% voor in te zetten.
Natuurlijk is het ook spannend, want het wordt niet alleen de eerste OTR van
het jaar 2022, maar het wordt ook het eerste grote (buiten) evenement in de
gemeente. We staan als GP Eext weer op de kaart maar ook onder de loep.
Wij willen met elkaar laten zien dat je ook in deze tijd zo’n (groot)
evenement kunt organiseren.
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V.V. Eext, afd jeugd
Zaterdag 5 februari
Eext JO10-1
- HS’88 JO10-4 JM

aanvang 9.00 uur

Gezocht nieuwe scheidsrechters voor de jeugd!
We zijn op zoek naar een scheidsrechter die af en toe op een zaterdag bereid
is om een wedstrijd te fluiten voor de teams in Eext. Minimaal 13 jaar of
ouder. (Je mag het ook als maatschappelijke stage opvoeren).
We vragen iemand die ervaring heeft met voetbal en op zaterdag beschikbaar
is. Vanuit de voetbal club kunnen we een cursus/ training aanbieden. Hierin
worden de spelregels en fijne kneepjes bijgebracht. Daarnaast zijn er ervaren
scheidsrechters die je graag willen ondersteunen!
Lijkt het je leuk, neem dan contact met ons op.
Alien Hopman 06 57 99 27 98 secretariaatvveext@gmail.com
Namens deze weg willen we nogmaals Sjoerd Spoorman
bedanken voor zijn jarenlange inzet als scheidsrechter voor
de jeugdteams van VV Eext!

V.V. Eext
Programma zaterdag 5 februari
Eext Vr 1 – The Knickerbockers

aanvang 14.30 uur

Programma zondag 6 februari
Eext 2
– Kwiek 8
Eext 3
– Gieten 5

aanvang 10.00 uur
aanvang 10.00 uur

Programma zondag 13 februari
GKC2
– Eext 3
aanvang 10.00 uur
FC Zuidlaren 2 – Eext 2
aanvang 10.00 uur
BNC 1
– Eext 1
aanvang 14.30 uur

vertrek 8.45 uur
vertrek 8.45 uur
vertrek 13.00 uur

