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Coöperatie Onze winkel 

 

Komende donderdag (26 mei) is het 

Hemelvaartsdag. De winkel is dan 

gesloten. Vrijdagochtend om 08.30 

uur staan we weer voor u klaar! 
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Zomercursus Houtbewerken bij de Vuurgids 

Op 31 mei en 2 juni starten op dinsdag en donderdag avond de 

zomercursussen houtbewerken. Ben jij benieuwd naar het fantastische 

ambacht van houtbewerken? 

In 10 avondlessen maak je kennis met de mooiste werkvelden van het 

ambachtelijk houtbewerken. Dus geen machines maar wel lekker buiten in de 

natuur of in de blokhut. We duiken in de fascinerende wereld van houtkunde 

en bosbenul en werken door de cursus heen langzaam richting het maken van 

een mooi werkstuk of project. Onderweg komen we allerlei prachtige 

gereedschappen en technieken tegen zoals houtsnijden, splijten, hakken met 

de handbijl, schaven met het haalmes en de spookschaaf, werken met de 

‘shaving horse’ en de ‘knelkever’. We besteden ook tijd aan het houtdraaien, 

maar dan natuurlijk wel op een voet aangedreven ‘houtwipdraaibank’. 

De lessen zijn van 19:30 tot 22:00 uur en bestaan uit een mooie mix van 

theorie en praktijk. De cursus is geschikt voor iedereen die het leuk vindt om 

met zijn handen te werken en mooie dingen wil maken. Je hebt geen bepaald 

startniveau nodig. 

Ben je enthousiast en wil je kennis met ons maken? Dat kan! 

Op dinsdag 24 mei en donderdag 26 mei organiseren wij tussen 19:30 en 

22:00 twee kennismakingsavonden. De koffie pruttelt dan boven het 

kampvuur en je bent van harte welkom om te komen kijken wat we doen en  
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hoe wij werken. De locatie is Drents Lapland in Eext. Ingang naast 

hunebed D13 achter het sportveld. 

Kun je niet wachten en wil je graag alvast meer weten? Kijk dan snel op: 

www.vuurgids.nl of bel mij op 06-53942776. 

Hopelijk zie ik je binnenkort! 

Houtelijke groet,                   

Jasper Tomesen               

 

 

 

Vuurgids | Drents 
Lapland 
  
Tel: +31(0)6-53942776 
Email: info@vuurgids.nl 
  
Stationsstraat 28 
9463 TJ Eext 
  
www.vuurgids.nl 
  

 

 

http://www.vuurgids.nl/
mailto:info@vuurgids.nl
http://www.vuurgids.nl/
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Persbericht 

Seniorensport- en beweegaanbod in Nederland dreigt te 

verdwijnen 

Er is een groot tekort aan gekwalificeerde sport- en beweegleiders senioren 
 

Er komen meer senioren, de grijze druk neemt toe en daarmee stijgen de 

zorgkosten. Sport en bewegen heeft een positieve invloed op participatie, 

zelfredzaamheid en gezondheid van de 65-plussers en zorgt voor een hogere 

kwaliteit van leven. Juist de groep kwetsbare senioren, met chronische 

aandoeningen en ouderdomsmotoriek, heeft behoefte aan sport- en 

beweegaanbod afgestemd op hun kunnen. Daar wringt de schoen. Er is een 

tekort aan gekwalificeerd lesgeefkader sport- en bewegen voor kwetsbare 

senioren en dat tekort dreigt alleen maar groter te worden. Gevolg is dat er 

straks weinig tot geen sport- en beweegaanbod voor senioren meer is. 

Regelmatig bewegen kan de gevolgen van het verouderingsproces vertragen en 

vitaliteit bevorderen. Onderzoek heeft aangetoond dat (meer) bewegen een positieve 

invloed heeft op gezondheid, zelfredzaamheid en participatie en zorgt voor een 

hogere kwaliteit van leven. Dit aanbod dreigt te verdwijnen als er geen nieuwe sport- 

en beweegleiders opgeleid worden. Het huidige lesgeefkader heeft inmiddels zelf al 

bijna de leeftijd bereikt om mee te kunnen doen met de groepen. Voor jongere 

lesgevers is er vaak te weinig arbeidsperspectief om zich op deze doelgroep te willen 

specialiseren.  

De oplossing ligt volgens Sportkracht12 op meerdere vlakken. Allereerst is 

investeren op de inzet van sport- en bewegen voor deze doelgroep prioriteit. Het 

Rijk, provincies en gemeenten moeten gaan inzien dat sport- en bewegen een manier 

is om de kosten in het sociaal domein te drukken. Op lokaal niveau moeten 

gemeenten, welzijn, zorg en sport gaan samenwerken om laagdrempelig aanbod te 

creëren. Buurtsportcoaches moeten ruimte krijgen om gespecialiseerd aanbod voor 

deze doelgroep te creëren. En desgewenst moet het voor hen mogelijk worden om 

senioren te begeleiden en het lesgeven aan kwetsbare senioren onderdeel te laten zijn 

van hun werkzaamheden. Tenslotte moet er aan de opleidingskant gekeken worden 

hoe het opleidingsaanbod aantrekkelijk gemaakt kan worden voor meerdere 

potentiële docenten. 

 

Sportkracht12 zet zich in voor goed sportaanbod en heeft in dit kader de 

samenwerking gezocht met verschillende partijen om deze problematiek onder de 

aandacht te brengen. Samen met Kenniscentrum Sport & Bewegen en Hanze 

Instituut voor Sportstudies is een visiedocument opgesteld. Het initiatief wordt 

ondersteund door VML Nederland en WIJ Buurtsportcoaches. Het volledige 

visiedocument is te lezen op www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren.  

http://www.sportkracht12.nl/visiedocumentsenioren
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VV Eext 

 

Programma zaterdag 28 mei 

Pekelder Boys Vr 1   - Eext Vr 1               aanvang 14.00 uur 

  

Programma zondag 29 mei 

Eext 3       - SVDB 1          aanvang 10.00 uur 

Annen 4        - Eext 2          aanvang 10.00 uur    

                 vertrek   09.00 uur 

  

Programma donderdag 2 juni 

Eext 3       - Smilde ’94 2         aanvang 19.30 uur 

Eext  Vr 1      - St ACV/Achilles 1894 Vr 4    aanvang 19.30 uur 

  

Programma maandag 6 juni 

Eext 3         - Asser Boys 4         aanvang 10.00 uur 

Eext 1       -  PJC 1          aanvang 14.00 uur 

  

Programma donderdag 9 juni 

Eext 2        -  Hoogezand 5         aanvang 19.30 uur 

 

 

 

 

VV Eext, afd. jeugd 

Alweer de laatste wedstrijden van het voorjaar van 2022 die gespeeld gaan 

worden op de voetbalvelden in Eext. Het was een sportief en mooi voetbal- 

seizoen.  

Zaterdag 28 mei  

ACV JO10-5   - Eext JO10-1       aanvang  09.00  uur     

Asser Boys JO12-  - St Gieten/ Eext JO12-   aanvang  09.00 uur 
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