
Programma Sport- en Spelweek Eexterveen 
16 juli 2017 – 22 juli 2017 

 
Zondag 16 juli 2017  Traditionele Fietstocht / BBQ  

De VIB’s en de EEKC organiseren de traditionele fietstocht. De start is van 11 tot 12 uur. 
Vanaf 15.00 uur kunt u deelnemen aan de BBQ. 
 
Demonstratie Windhonden rennen vanaf 15.00 uur 
Vanaf 15.00 uur wordt er een demonstratie Windhonden Rennen gehouden. Ook 
hondenbezitters uit Eexterveen kunnen met hun hond meedoen.  

 
Maandag 17 juli 2017  Viswedstrijd 

Biljartvereniging Luk Raak organiseert de viswedstrijd bij de Hunze. Vanaf 18.30 uur 
inschrijven bij de brug over de Hunze, start van de wedstrijd om 18.45 uur. 

 
Dinsdag 18 juli 2017  Wandeltocht langs Eexterveensche Dreven 

De Wielervereniging DKS en de Historische Vereniging organiseren een wandeltocht langs 
de Eexterveensche Dreven. Voor de kinderen zijn er tijdens de wandeltocht spelletjes. 
Tevens is er een zakje chips  voor de kinderen. Inschrijven vanaf 18.30 uur, aanvang 
wandeltocht 18.45 uur.  
 
 Pijl en Boog schieten 
Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur kunt u Pijl en Boogs schieten. Veiligheid is het 
belangrijkste! 

 
Woensdag 19 juli 2017 Rustdag 
 
Donderdag 20 juli 2017 Kegelen op z’n Eexterveens 

De Biljartvereniging Onder Ons en de IJsvereniging organiseren het kegelen op deze avond. 
Inschrijven vanaf 18.30 uur, aanvang 18.45 uur.  
 
Demonstratie Modelvliegclub 
Om 20.00 uur zal een modelvliegclub een demonstratie geven met vliegtuigen, drones en 
helikopters. (goedkeuring gemeente is verleend) 

 
Vrijdag 21 juli 2017  Paalvechten  

SV Spes organiseert het paalvechten boven een waterbassin. Er zal ook een jacuzzi 
aanwezig zijn. Start inschrijving vanaf 18.30 uur. 
 
Demonstratie Judo / Weerbaarheidstraining 
Om 20.00 uur start een demonstratie judo en/of weerbaarheidstraining 

 
Zaterdag 22 juli 2017  Spelletjesmiddag 

Vanaf 14.00 uur organiseert de Jeugdcommissie Spes een spel- en doemiddag voor de 
jeugd van de basisschool. Ook is er een brandweerdemonstratie gepland. Er is een 
ballonnenkunstenaar aanwezig, een zakje chips voor de jeugd en om 16.00 uur een patatje. 
De jeugdcommissie maakt een spannend programma ! 
 
Karaoke en gezellige feestavond !! 
Om 20.00 uur zal de karaoke-avond van start gaan met daarnaast een gezellige feestavond. 
We dagen u uit om mee te doen en uw zangkunsten te laten horen bij het karaoke.  
 

 
Prijsuitreiking:  prijsuitreiking van de Sport- en Spelweek om 21.00 uur.  
 
Algemeen:  De hele week is er een springkussen voor de kinderen die naar de basisschool gaan. 

Uiteraard zijn ook de basisschool leerlingen van alle dorpen die naar de Kameleon gaan 
welkom.  

 
Elke avond draait het rad van fortuin. 
 

Alle avonden op het sportveld achter de school behalve maandag (dan is er de viswedstrijd) 
Wij nodigen alle inwoners van Eexterveen uit om aan deze week mee te doen !  


