
Sport- en Spelweek programma week 34  21 t/m 27 augustus 2016 
 

 

Zondag  
21 augustus 

 

Fiets tocht starten  en inschrijven vanaf 13.00 uur. 
Georganiseerd door. VIB Eexterveen en EEKC 
Het Wagenspel  wij rekenen op TOG  ??? 
Aanvang 17.00 uur 
Tegelijkertijd kan iedereen genieten van een BBQ.  
Aanvang 16.00 uur  

Maandag  
22 augustus 

 

Vissen  in de Hunze. Verzamelen bij de brug. 
Georganiseerd door: Biljart vereniging Luk Raak.  
inschrijven vanaf 18:30 uur bij de brug / Start 18:45 uur.  

Dinsdag  
23 augustus 
 

 
Wandeltocht door Eexterveen met spellen voor de jeugd & vragen voor de volwassenen 
Georganiseerd door: Wielervereniging DKS, en de Historische Vereniging. 
Inschrijven vanaf 18:30 uur / Start 18:45 uur. Zorg dat je stevige schoenen aan hebt. 

woensdag   
24 augustus 

Vrije dag   

augustus  
25 Donderdag 

Kegelen op zijn Eexterveens! 
Georganiseerd door: Biljartvereniging Onder Ons en IJsvereniging Eexterveen. 

Inschrijven vanaf 18:30 uur / Start 18:45 uur. 
 

Vrijdag  
26 augustus 

SPES 

 Wegens succes geprolongeerd : Kuipsteken!  
 Kom het ontdekken hilarisch vissen en het alom bekende ezeltje prik voor de jeugd 

Georganiseerd door: SPES 
Inschrijven vanaf 18:30 uur / Start 18:45 uur. 
 

Zaterdag 
27 augustus 

Zaterdagmiddag   
Jeugdactiviteiten  jeugd commissie SPES aanvang 13.00 uur 

 
Zaterdagavond.   Dorpsbelangen  en vertegenwoordigers van alle verenigingen. 
Playbackshow voor kinderen (van 0 t/m 12 jaar) 
Aanvang 18:45 tot max. 20.00 uur 
 
Afsluiting Sport- en Spelweek met prijsuitreiking van het eindklassement 
 
Playbackshow (van 12 - 16 jaar & volwassenen)  Aanvang 21.00 uur 
 
Live optreden is een nieuw item hiervoor kun jij je ook opgeven. 
 

Aanmelden kan via:     playbackshow@eexterveen.com 
Feestavond met DJ Bernd! 
Beeld en geluid. Gertjan Jonker en Tjirk de Vries. 

 

Categorieën  
 
 
 

Kinderen groep 0 t/m 4 
Kinderen groep 5 t/m 8 
Jeugd tot en met 16 jaar. 
Dames , Heren. 

 
 
 
 
 

 
Tenzij anders vermeld, starten en vinden alle activiteiten plaats op het sportveld bij het 
Bewegingshuis. Eindtijd maandag t/m vrijdag 23.30 uur.  
Zaterdagavond is feestavond tot 2.00 uur.                    
Deelname geschiedt op eigen risico 

 
Playbackshow voor kinderen (van 0 t/m 12 jaar) aanvang 18.45 uur  tot ca 20.00 uur. 

Opgave via    playbackshow@eexterveem.com  
Playbackshow  jeugd 12 t/m 16 en volwassenen aanvang ca 21.00uur. 
Deelnemers voor Live optreden dit  is een aparte categorie   

Opgave via     playbackshow@eexterveen.com 
Opgave voor of op 14 augustus 2016 
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