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Van de redactie
De zomervakantie komt er weer aan. Dat betekent dat ’t Kraantie eenmaal in
de 2 weken verschijnt. Volgende week donderdag (14 juli) verschijnt ’t
Kraantie nog.
Daarna zijn de verschijningsdata 28 juli, 11 en 25 augustus en vervolgens
weer wekelijks vanaf 1 september.
Wil iedereen, inzenders van kopij én lezers, hier rekening mee houden!

Stichting begraafplaats Eext e.o.
Als de weersomstandigheden het toelaten, dan gaan we op vrijdagmorgen,
15 juli weer onderhoud plegen op de begraafplaats.
We roepen onze vrijwilligers op om, gewapend met schoffel, naar de
begraafplaats te komen. We starten om half negen.
Voor koffie wordt gezorgd.
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Commissie Dorpsbelangen Eext
Vooraankondiging
Op dinsdag 9 augustus a.s. sluit Woningcorporatie Woonborg aan bij de
Koffieochtend in het dorpshuis in Eext.
Heeft u een vraag over uw woning, woonomgeving of wilt u meer weten over
uw inschrijving? Kom dan deze ochtend langs, deze ochtend kan voor jong
en oud van belang zijn!
Leonard Pikkert (wijkbeheerder) en Marijke Neef (consulent leefbaarheid)
zitten voor u klaar. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
We beginnen om 10.00 uur.
Na afloop van dit informatiegesprek is het, zoals gebruikelijk, weer gewoon
Koffieochtend!

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

Woensdag 13 juli houden we een gezellige middag met
(water)spelletjes voor leden en niet-leden inclusief eten
van 15.30 - 18.00 uur.
In de gymzaal en op het sportveld achter de gymzaal.
Voor niet-leden zijn de kosten €3,00.
Opgave van niet-leden graag per mail naar: linda_bruins@hotmail.com
Tevens gaan de lessen na de vakantie van de woensdag naar de donderdag.
Maandag 29 augustus en donderdag 1 september beginnen de lessen weer
volgens onderstaand schema.
maandag:
donderdag:

19.30
15.20
16.05
16.55
17.55
18.45
19.35

-

20.20
16.05
16.55
17.55
18.45
19.35
20.25

Conditie/ fitness
gym/dans groep 1 / 2
gym groep 3 t/m 5
turnen groep 3 t/m 8
gym groep 6+
Fitgym 1
Fitgym 2

Ben je nog geen lid: je bent van harte welkom.
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