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VVV Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Secr. Jarna Lanjouw Middenstraat 12 Eext 

Jarnalanjouw@hotmail.com 

 

  

 

Zondagmiddag 23 oktober bier/wijn wandeling in en rondom Eext.  

Gezellig wandelen en ondertussen lekkere wijntjes en bieren proeven met 

lekkere bijpassende hapjes.  

 

Ook deze keer zal dit in samenwerking zijn met zowel slijterij Pinotage uit 

Annen en Eetcafé Homan. Laatstgenoemde zal vijf lekkere hapjes aan ons 

presenteren en Pinotage zoekt daar lekkere wijntjes en bieren bij. De start en 

finish is bij Eetcafé Homan ( stop 1 en 5)  en onderweg zijn er nog 3 stops. 

Ook kinderen kunnen uiteraard weer mee wandelen en proeven, voor hen zal 

er bij elke stop ook iets te drinken met wat lekkers zijn. 

 

De kosten zijn voor leden 22,50 en niet leden 25 euro. Kinderen mogen gratis 

mee wandelen en proeven. Graag gepast contant betalen bij de start.  

 

Opgave kan via bovenstaand mailadres en graag aangeven of je een bier of 

wijnproeverij wilt. Hopelijk tot de 23e oktober. 

 

Groeten VVV bestuur 

mailto:Jarnalanjouw@hotmail.com
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Vereniging voor Volksvermaken Eext 
Jarna Lanjouw, Middenstraat 12, Eext,  

Jarnalanjouw@hotmail.com 

Sinterklaasintocht Eext 

Sinterklaas en zijn Pieten komen op zaterdag 19 november in Eext aan. 

Voorgaande 2 jaren hebben wij dit groots gevierd in het Dorpshuis en in de 

gymzaal. Dit jaar organiseren wij weer een ouderwetse intocht door het dorp 

en aansluitend feest in het Dorpshuis.  

Iedereen vanaf 2 jaar is welkom in het Dorpshuis. Meer info van de Sint en 

zijn Pieten volgt. 

Verhuur Pietenpak 

Om de Sinterklaasintocht te kunnen bekostigen verhuurt de Piet zijn pak. 

Voor €20,00 kan jij een Pietenpak huren. Neem hiervoor contact op met Ilse 

Hendriks, 06-18539030.  

 

Thuisbezoek Sint en Piet 

Op zaterdag 3 en zondag 4 december kan Pakjesavond nog gezelliger worden 

met een bezoek van Sint en Piet. Zij zullen de cadeaus mee naar binnen 

brengen en persoonlijk uitdelen, liedjes zingen, dansen of een stukje uit het 

grote boek voorlezen voor ieder kind. Een huisbezoek kost €10,00 voor 20 

minuten. Opgave kan via Ilse, zie voor het telefoonnummer bovenstaande 

stukje tekst.  
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“Jeugdsoos Honk'72"   
www.facebook.com/Honk72 

 

OKTOBERFEST!! 

Noteer 4 november in je agenda! Onder het genot van passende muziek, 

gevulde bierpullen en lekkere schnaps organiseren wij het Oktoberfest in 

Eext. Natuurlijk is deze avond geheel in stijl en in bijpassende kleding. Vanaf 

20.00u zijn jullie van harte welkom in de Jeugdsoos.          

Toegang is vanaf 18+. 

Deze avond is de soos gesloten voor kinderen onder de 

18 jaar. 

 

Soosdiensten: 

14/10/22 Michel en Alwin 

21/10/22 Manon en Nadine 

28/10/22 kinderdisco 

04/11/22 oktoberfest 

 

Agenda: 

28 oktober kinderdisco vanaf groep 5 

4 november oktoberfest  

11 november lampionnen keuring 17.30u tot 20.00u 

3 februari soos bingo 

 

http://www.facebook.com/Honk72
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Voetbalvereniging Eext                                
 

Programma zaterdag 15 oktober. 

Eext Vr 1    –  Damacota Vr 1         aanvang  14.30 uur 

  

Programma zondag 16 oktober. 

Eext 2    –  VKW 5           aanvang  10.00 uur 

Usquert 2    –  Eext 3           aanvang  10.00 uur     

                 vertrek  08.30 uur 

Eext 1    –  Smilde ’94 1            aanvang  14.00 uur 

  

Programma zondag 23 oktober. 

Eext 3    –  GSAVV Forward 17         aanvang  10.00 uur 

  

Programma zaterdag 29 oktober. 

Eext Vr 1   –  Valthermond Vr 1        aanvang  14.30 uur 

  

Eerst volgende kaartavond is op 26 oktober om 20.00 uur in de kantine. 

 

Voetbalvereniging Eext, jeugd                                

Fase voetbal 

De KNVB heeft er voor gekozen om de jeugd in 3 of 4 fases te laten 

voetballen. 

Na elke fase worden de resultaten bekeken en komt de KNVB met een 

nieuwe indeling voor de volgende fase. Zo voetballen teams meer op hun 

eigen niveau en tempo. Dit zal zorgen voor (meer) voetbal plezier! 

Afgelopen zaterdag (8 okt) zijn de laatste wedstrijden van fase 1 gespeeld. 

Alle jeugdleden kunnen nu genieten van twee vrije weekenden! Zodra het 

nieuwe wedstrijdschema bekend is gemaakt zal dit gedeeld worden in het 

Kraantie.  

 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne herfstvakantie! 
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(Persbericht) 

 

16 oktober 2022 houdt Nationaal Park Drentsche Aa een excursie langs de 

flanken van het Schipborgsche diep.  

Stroomopwaarts lopend langs het diepje dat met veel grote kronkels door het 

zeer brede stroomdal meandert vertellen Nationaal Park gidsen hoe dit brede 

stroomdal en de rivierduinen, waaronder de Kymmelsberg, zijn ontstaan. 

Verderop komen we in een nat zompig gebied waar het smalle Anloërdiepje, 

eigenlijk meer een loopje, samenvloeit met het Schipborgsche Diep. 

De wandeling start om 10:00 uur bij de parkeerplaats bij Café Restaurant De 

Drentsche Aa in Schipborg (Ruiterweg 2 Schipborg) en duurt ca 3 uur. 

Deelname is gratis, na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage 

gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. 

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden 

worden niet toegelaten tijdens deze excursie. 
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