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Van de redactie
Het volgende Kraantie verschijnt (in verband met de zomervakantie) op
25 augustus, daarna weer elke week!

Vereniging voor Volksvermaken Eext
Secr Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext
jarnalanjouw@hotmail.com

Jaarlijkse sterrit 27 augustus
Noteer alvast in uw agenda; op zaterdag 27 augustus wordt weer de jaarlijkse
sterrit verreden. Ook dit jaar zal Pieter weer menigeen laten zweten
onderweg met moeilijke routebeschrijvingen en vragen. Heb je nog nooit
meegedaan maar wel nieuwsgierig? Dat is geen probleem. Ook al rijd je
verkeerd, Pieter zorgt dat je op de route blijft. Kortom; iedereen denkt altijd
dat hij/zij de goede route rijdt. Aan het eind zal blijken wat de juiste route
was.
Tips & Trucs van de sterrit
Doe je voor de eerste keer mee of wil je eindelijk eens de wisselbeker in de
wacht slepen, kom dan 24 augustus maar Tips&trucs van de sterrit. Vanaf
19.30 in de GP schuur. Hier zullen Pieter en Linda Bruins samen van alles
vertellen over het "hoe en wat" rijden van de sterrit. Linda kan spreken van
jarenlange ervaring in het sterrit rijden en ook vele malen in de prijzen
gereden. Pieter kan ons van alles vertellen hoe hij de sterrit uitzet en hoe hij
het ons lastig maakt.
Alleen bij voldoende animo gaat deze avond door.
Voor zowel de sterrit als de clinic kunt u zich opgeven bij Jarna, of op de lijst
in Onze Winkel. Start vanaf ca 16 uur.
Gratis voor leden en niet leden betalen aan de start. De start zal net als
voorgaande jaren aan de brink aan de Kampstraat zijn.
Nog geen lid van de VVV, dat kan altijd alsnog, via een mailtje aan Jarna.
De VVV organiseert naast de jaarlijkse sterrit nog meerdere activiteiten zoals
een bier/wijn wandeling, online bingo, Slipjacht, Hemmeldag (opritverkoop)
en het jaarlijks sinterklaasfeest.
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Commissie Dorpsbelangen Eext
e-mail: dorpsbelangen@eextinfo.nl

Volgende Inloop-koffieochtend: 23 augustus
Programma
23 augustus bingo
13 september n.n.b.
27 september n.n.b.
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 (m/v) 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.
Vragen: Ed: tel. 26 0888 of Roelie: tel. 06 83 35 38 50
Vervoer: Roelie: tel. 06 83 35 38 50 (spreek eventueel in met naam en
adres).

Stichting begraafplaats Eext e.o.
Op vrijdagmorgen, 26 augustus, gaan we weer onderhoud plegen op de
begraafplaats.
We roepen hierbij de vrijwilligers op om, gewapend met schoffel, naar de
begraafplaats te komen.
We starten zoals gewoonlijk om half negen. Voor koffie wordt gezorgd.

V.V. Eext
Het is nog midden in de vakantie maar toch beginnen we al aan het nieuwe
voetbalseizoen te denken.
Oefenwedstrijd zondag 14 augustus 14.00 uur Annen- Eext.
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