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Natuur in de buurt. 
 
De gecrashte meikever  
Het is een uur of zeven in de avond na een prachtige dag, 
tweede helft mei. 
Een warme, dalende zon, die nog nauwelijks warmte verliest. 

We rusten even uit op het 
bankje bij het ooievaarsnest 
bij Deurze, vlak bij de brug 
over Deuzerdiep. We krijgen 
de kopjes van twee jonge 
ooievaars te zien. De 
dienstdoende ooievaar op 
het nest wacht geduldig de 
komst van de partner af.  
Het is bladstil. Alleen op 
afstand een koekoek en een 
paar andere vogels.  

Dan ineens een keiharde pets vlak voor ons op het fietspad. Het 
stuitert een paar keer, slaat over de kop en ‘landt’ op het laatste 
moment netjes op de poten. Een meikever.  
Hij blijft doodstil liggen. Dood? 
Nee er komt toch nog enkele 
beweging maar het zal wel 
het laatste zijn. Na een paar 
minuten komt er meer actie in 
het onfortuinlijke dier. Hij/zij tilt 
de dekschilden (voorvleugels) 
zo hoog mogelijk op, spreidt 
de twee vliesvleugels 
(achtervleugels) en warempel daar stijgt het dier weer op.  
Het schommelt wat heen en weer en kan maar moeilijk in de 
lucht blijven. De eerste de best eikentak kiest het uit als 
landingsplek.  
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Deze meikever bestaat inmiddels ca. vier jaar en heeft van alles 
meegemaakt: Boven de aarde hoog in de lucht en diep in de 
grond, als eitje, rups, pop en tenslotte als volwassenen 
geslachtsrijpe meikever.  
 
Het levensverhaal van de meikever 
Het leven is ooit, plm. vier jaar geleden als eitje begonnen, 
gelegd door een vrouwtjes-meikever. In de grond tussen de 
wortels van allerlei planten. Bijvoorbeeld  in de graszode van een 
weiland of gazon. Na plm. 4 tot 6 weken komt de eerste leg van  
plm. 20  eitjes uit. De piepkleine larfjes, engerlingen genaamd, 
beginnen meteen te eten aan plantenwortels en afstervende 
plantenresten. Is er een volwassen meikever in de buurt die de 
larve even op weg helpt? Nee! De engerling moet zichzelf 
volledig redden …. en dat lukt.  
Zo populair de meikever is, zo gehaat is de engerling bij bezitters 
van tuinen en weilanden. De engerlingen vreten de 
plantenwortels en laten dood en verdort bovengronds gras over.  
Het larfstadium duurt wel 3 jaar. Verdeeld over 3 zg. instarsfasen. 
De larve groeit gestadig groter. De huid kan het niet bijhouden. 
Twee keer vervelt de larve.  
Ook bijzonder is dat de larve de ontlasting niet kwijt kan. Dat 
verzamelt zich op in hun verdikte achterlijf. Inmiddels is de larve 
gegroeid van plm. 2 mm naar ruim 4 cm. 
Het is herfst en de larve graaft zich in tot wel 40 cm diepte. Daar 
popt ze zichzelf in.  
Niemand die het hem of 
haar geleerd heeft. Voor de 
aspirant meikever gaat het 
gewoon vanzelf. 
De popfase duurt 5 á 6 
weken. De uitlopende 
volwassen meikever blijft op 
die plek overwinteren. (in 
de zg. poppenwieg) 
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Het volle leven duurt maar een maand of vier 
Volgend voorjaar werkt de kever zich naar boven en breekt het 
volle leven aan. Liefdesjacht, paring, 20 eitjes leggen. Het 
herhaalt zich nog twee keer en dan zijn vader en moeder 
meikever finaal aan hun eind.  
 
Bijzondere van dit soort insecten is dat de weg tot 
geslachtsrijpheid en voortplanting ruim drie jaar duurt en de fase 
van voortplanting (volwassenheid) zelf slechts drie tot vier 
maanden, waarna ze sterven van ouderdom. 
 
IVN-Assen e.o. 
Louis de Jong en Arie Keijzer 
 

                            Nieuw in Assen eo 
 
             Maakt u zich zorgen over geld? 

                       
Stapelen de rekeningen zich op, schaamt u zich voor uw geldzorgen?  
Overzicht in uw administratie kwijt en geen tijd meer voor de 
huishouding? 

Herkenbaar? Kijk dan eens op de site 
www.budgetenmeer.nl 
Als u wilt weten wat ik voor u kan betekenen! 
 
Esther ven der Meer - gediplomeerd zelfstandig budgetcoach en 
interieurverzorgster. 
                www budgetenmeer.nl  info@budgetenmeer.nl    
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Wat gebeurt er op Kindcentrum De Regenboog 
 
Het mooie weer is een feit en ons prachtige groene schoolplein wordt 
nu ook echt groen. Op de kiss and ride zone voetballen de kinderen in 
de pauze, de zandbak is een favoriet ook al ben je groot, vanaf het 
amfitheater wordt gesprongen en de klapspelletjes worden door de 
oude kinderen geleerd aan de jonge kinderen. Kortom het is heerlijk om 
buiten te spelen. 

Afgelopen woensdag 
hebben we weer een 
Goededoelenmarkt 
gehouden. Het goede 
doel was dit keer Kika. 
Alle kinderen mochten 
iets verzinnen om te laten 
zien, te doen of te 
verkopen. Op deze 
manier hebben we tussen 
half 12 en half 1 geld 
opgehaald voor het goede 
doel. Je kon je fiets laten 
schoonmaken, 
koekhappen, een 
goochelshow zien, cup 
cakes kopen, snoep 
happen en nog veel meer. 
‘s Middags hebben we het 
geld geteld en we hebben 
204 euro opgehaald voor 
Kika. 
Op dit moment werken de 

kinderen van de onderbouw aan het thema Indianen. Er staat een tipi’s 
in de klas, waarin druk wordt gespeeld. De kinderen beschilderen een 
t-shirt en maken een tooi. Begin juni is het schoolreisje waar alle 
indianen in het bos tipi’s gaan bouwen en gaan spoorzoeken. 
In de middenbouw werken de kinderen over de jungle. Ze zijn op reis 
gegaan en hun kaart kwijt geraak, ze kwamen terecht in de jungle en 
gaan nu op onderzoek uit. Ook in de bovenbouw zijn ze druk aan het 
onderzoeken, maar dan over de ruimte. Planeten, astronauten,  
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zwaartekracht en atmosfeer. Ze gaan in het technieklokaal een eigen 
zure raket, of waterraket bouwen. 
De kinderen van het plusmoment waren vanmorgen ook in het 
technieklokaal te vinden. Deze kinderen gaan erg gemakkelijk door de 
leerstof heen en hebben wekelijks het plusmoment. Ze missen dan de 
gewone lesstof en krijgen verdiepende opdrachten waar ze hun 
hersens goed voor 
moeten laten kraken. 
Zo leren deze kinderen 
ook doorzetten en 
ervaren ze dat dingen 
niet altijd meteen 
lukken. 
Als titel ziet u bovenaan 
‘Kindcentrum De 
Regenboog’ staan. We 
zijn aan het kijken op 
wat voor manier we vorm gaan geven aan ons kindcentrum. We willen 
graag toe naar een opvang van 0 t/m 12 jaar van 7 tot 7, waarin 
onderwijs en ontwikkeling voor het kind centraal staat 
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HET SEIZOEN ZIT ER BIJNA WEER OP…… 
 

Voorlopig is het onderstaand schema, de activiteiten kalender zoals we 
die in september weer gaan beginnen, is er iets voor je bij neem dan 
contact op  via deschulp@home.nl. 
Wil je zelf iets organiseren vraag  naar de mogelijkheden, er kan meer 
dan je denkt. 
 

Maandag:  Tafeltennis TTV Oost 
                   Triantha Koor 
                   Filosofie 
                   NAM Kaarten 
                   Schildersclub 
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs. 
 

Dinsdag:    Tafeltennis TTV Oost 
                   Koor  De vrije vogels 
                   Kaarten Oost 
                   Oosterkwast (schildersclub) 
                   Schaken 
                   Computerclub HCC 
                   Bridge 
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 

Woensdag  :EHBO 
                    Karate   
                    Schaken    
                    Koersbal 
                    Yoga 
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 

Donderdag:  Asser Mannenkoor en golden men 
                      Ouderengym 
                      Vrouwen van nu zingen 
                      Karate 
                      Vrouwen van nu, avond 
                      Wijk hulpverlening 
                      Asser klaverjas club 
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 

Vrijdag:       Tafeltennis TTV Oost vrije training en introductie 
                     Biljart 
De Schulp is gesloten van  24 juli tot 5 september. 
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Het Juridisch Loket - Schutting of heg? 
 
Tussen mijn tuin en die van de 
buren staat een lelijke schutting. De 
schutting is meer dan 20 jaar oud 
en valt om van ellende. Graag wil ik 
de schutting vervangen, maar mijn 
buurman wil hier niets van weten. 
Wat kan ik nu doen? 
 
Eigenaar 
Een schutting, heg, muur of andere afscheiding die precies op de 
erfgrens staat tussen uw tuin en die van de buren, is gezamenlijk 
eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei (in overleg) 
verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en 
eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren 
betaalt u de gemaakte kosten. 
 
Vervangen 
Als u de gemeenschappelijke schutting wilt vervangen, dan heeft u 
toestemming nodig van de buren. Zij zijn immers ook voor de helft 
eigenaar. U moet daarom met uw buren afspraken maken over een 
vervanging van de erfafscheiding. 
 
Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator (bemiddelaar) in 
om tot afspraken te komen. De juristen van het Juridisch Loket helpen 
u hier mee vooruit en geven graag informatie over subsidie op 
mediation.  
 
Als mediation geen oplossing geeft, dan moet u aan de rechter 
toestemming vragen om op de erfafscheiding een schutting te mogen 
neerzetten.  
 
Het Juridisch Loket 
Overcingellaan 7 
9401 LA  Assen 
Open: donderdag van 9.00-11.00 uur. Telefonisch bereikbaar: elke 
werkdag van 09.00 tot 18.00 uur via 0900-8020 (0,25 ct p/m) Internet: 
www.juridischloket.nl 
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Buiten Fit Bij Paramedics 
In mei is de groepsles BuitenFit van start gegaan bij Paramedics. Wilt u 
ook graag actief bezig zijn in de mooie natuur die Assen en omgeving 
te bieden heeft? Kom dan op dinsdag meedoen van 8.30 -9.30 uur. We 
verzamelen aan de Bremstraat 21 en maken een mooie, sportieve 
wandeling afgewisseld met leuke en functionele oefeningen.  

 
Uw conditie en fitheid zullen snel verbeteren  
én het is nog gezellig ook! 
 

Kosten:  
Gratis bij een sportabonnement van 
Paramedics of een strippenkaart van 
15 lessen  (€7,- per les) 
 

Aanmelden (voor een proefles) 
via sportteam@paramedics.nl  
 

 

Wilt u meer bewegen, maar komt het er niet 
van? Tijd voor een (persoonlijke) uitdaging? 
 

Loop dan mee met de TT-mars! 
Ga nu deze uitdaging aan en loop samen met een 
team van Paramedics 5, 10 of 15 kilometer tijdens 
de TT-mars op zaterdag 17 juni 2017. 
 

 
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | 
www.paramedics.nl 
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Wil ook graag Uw pedicure zijn! 
 
Uw voeten, onze zorg!  
Kijk ook op www.pedicenter.nl. 
 
Pedicenter.nl is er voor alle soorten 
voeten ook voor diabetici en reuma 
patienten, bel voor een afspraak 06-20208381. 
 
U bent moeilijk ter been? Ook dan staat Pedicenter.nl 
voor U klaar! Vraag naar de mogelijkheden op  
06-20208381. 
 
Plant U in februari en maart 2016 als nieuwe klant een 
vervolgafspraak en nakomen, dan krijgt u een 
voetverzorgingsproduct cadeau!! 
 
Pedicenter.nl is geregistreerd in het K(waliteits) 
R(egister) P(edicures), voor U een 
goede zaak! 
  
Pedicenter.nl is aangesloten bij 
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Platform Assen-Oost 
 

Hierbij het verslag van de bijeenkomst van het Platform Assen-Oost. 
Onderstaand is niet het volledige verslag, maar vanwege de ruimte in 
de krant slechts een deel. Wie een vergadering wil bijwonen en zijn of 
haar zegje wil doen is altijd welkom. 
 

Verslag van de vergadering van het Platform Assen-Oost d.d. 15 mei 
2017 om 19.35 uur in het Huis van de Buurt aan de Buizerdstraat te 
Assen. 
Aanwezig: Jeanine Bults, Lubbo Sap, Aldert van Akkeren, Johannes 
Sijbom, Henk Blouw, Wim Holman, Erik Postema, Daan Joppe, Fred 
Kuipers 
Afwezig: Maatje Jobse, Wil Zwiers, Erwin Tollenaar, Trijntje Aalders, 
Djodjie Rinsampessy, Roel Borstlap, Jan Santing 
Technisch voorzitter: Henk Blouw 
Notulist: Johannes Sijbom 
 

Opening: 
Henk opent om 19.35 uur de vergadering en heet allen welkom. Djodjie 
wisselt af met Lubbo. Henk Veenstra heeft bedankt. 
Er zijn geen nieuwe leden en er is geen aanvulling op de agenda. 
 

Mededelingen Gemeente (wijkbeheerder, opbouwwerk, wijkagent):  
Wijkagent Aldert vertelt dat het momenteel rustig is in de wijk. Er was 
een inbraak bij Van Boeijen en dat onderzoek loopt. 
De verkeerscontrole die onlangs werd gehouden vond verspreid over 
de stad plaats. Wim meldt dat er afgelopen zondag een 
hennepdumping is geweest bij het Rummetje, een slootje bij Anreep.  
Het was niet erg veel, maar Aldert zoekt het met Jan uit. 
 

Wijkbeheerder 
Lubbo heeft onlangs gesproken met Jaap Bos. Hij is op zoek naar een 
expositieruimte in Assen. Dat zou in de Dotterbloemstraat kunnen. Mijn 
Buurt Assen wil die ruimte wel voor 3 jaar huren. Iemand anders wil 
ruimte om kinderen te leren spelen. Ook dat zou daar kunnen. Het 
gebouw staat op de nominatie om verkocht te worden. 6 Juni is een 
inloopavond bij de nieuwe Regenboogschool. Dat is van 17.00u tot 
18.30u. De oude school wordt gesloopt en er komen woningen voor in  
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Ploeg Rijwielcentrum 
Narcisstraat 20     9404 RK ASSEN        0592-301682 
------------------------------------------------------------------------------ 
Fietsreparatie   Fietsverkoop    Onderdelen    Sleutelservice  
Graveerservice 
========================================================================== 
Zondag en Maandag: gesloten Dinsdag t/m Vrijdag 8.00-18.00  Zaterdag 9.00-
17.00  

www.ploegrijwielcentrum.nl 

 

TABAKTIEF / OOSTERHOF 
Nu ook elke Zondag open van  

12.00 uur tot 17.00 uur 
Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen 

 
0592-315730   web: tabaktiefoosterhof.nl 
 



23 
 

de plaats. Volgens Erwin zou er volgens het bestemmingsplan 
appartementen gebouwd mogen worden. 
 

Lubbo heeft n.a.v. de ontwikkelingen bij de Dotterbloemstraat contact 
gehad met de Open Hof. Ploegmakers wil daar graag extra parkeer 
plaatsen realiseren en de Open Hof wil daar graag bij aansluiten. Ze 
willen het terrein van de kerk graag wat meer toegankelijker maken. 
 

Aan het Rozenpad is de “Pannakooi” klaar, 
en op de kruising met de Tulpenstraat komt 
een “driedimensionaal” zebrapad. Op 31 
mei wordt het veldje officieel in gebruik 
genomen met een panna-wedstrijdje tussen 
de wethouder en iemand van Actium. 
 

De speelplek aan de Pijlkruidstraat moet verbeterd worden. Er is ook 
een probleem met een gezin, waar de gemeente druk mee bezig is, de 
verwachting is dat dit na de bouwvakvakantie zal verbeteren. 
 

De kunstboom die n.a.v. het lustrum van het wijkfeest is geplaatst is 
verrot en moet weg. Lubbo is met de kunstenares in gesprek of de 
boom vernieuwd kan worden. Dat kost haar drie maanden werk en 
daarmee erg kostbaar. Henk wijst er op dat er een tijdcapsule in de 
boom zit. Lubbo bespreekt dit met Mariëtte en Bep van het wijkfeest. 
 

Bij Amelte ligt nu een familie pad. Het pad wordt de 24e mei geopend. 
 

De opening van MFA De Orchidee was prachtig. Het terrein om De 
Orchidee is een ontwikkellocatie voor woningen. Henk merkt op dat 
Daan daar samen met een aantal kinderen bloemenzaad heeft 
uitgestrooid. Hij had voor €50,-- zaad gekocht. De Poort is ook een 
ontwikkellocatie voor woningen. Het gebouw is belangrijk voor de buurt. 
De Ericaschool is een mooi alternatief voor De Poort, maar ze willen 
graag de speeltuin “meenemen”. Dan moeten er wel hekken omheen. 
De buurt was daar niet negatief over en ze willen graag meedenken. Er 
leefde wel wat oud zeer in de buurt, want aan hen werd vroeger nooit 
iets gevraagd door de gemeente. 
  
Vergaderkalender en sluiting: 
Om 22.05u sluit Henk de vergadering. De volgende bijeenkomst van 
het Platform Assen-Oost is op 10 juli 2017. 
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Kookworkshop 
Gezond leren koken met smaak? Uw eigen recepten aanpassen zodat 
uw maaltijden minder calorierijk worden? Teveel gekookt waardoor u 
meer eet dan u eigenlijk zou willen? Weet je niet goed hoe je meer 
variatie kan aanbrengen? Dan is deze kookworkshop echt wat voor u! 
U leert onder leiding van een diëtist gezonder koken. Daarnaast krijgt u 
tips om uw eigen recepten aan te passen en leert u gezonde 
kooktechnieken welke u direct na de tijd thuis kunt toepassen. De 
kookworkshop duurt 2,5 uur waarbij we de gemaakte gerechten direct 
aansluitend op gaan eten. 
 

Wanneer? 
Dinsdag 13 juni (16.30 – 19.00 uur). 

 
Waar? 
Kookworkshop “Bij de buren”, Vredeveldseweg 75 9404 CC Assen. 
 

Door wie? 
Marion Withaar, diëtiste Paramedics. 
 

Voor wie? 
Iedereen. 

Kosten 

De kosten voor deelname aan de kookworkshop bedragen €15,-.                            
Informatie en aanmelding 
Heeft u vragen over de kookworkshop of wilt u zich aanmelden, neem 
dan contact op.  
U kunt zich aanmelden tot maandag 5 juni bij onze receptie of via 
admin@clez.nl. 
E: admin@clez.nl 
T: (0592) 34 26 60 
 

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
 

Bremstraat 21, Assen | info@paramedics.nl | (0592) 31 11 61 | www.paramedics.nl Bremstraat 21, Assen | info@paramedics.nl | (0592) 31 11 61 | www.paramedics.nl 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
Zoals ik al eerder schreef, is het in Assen en omstreken mogelijk 
om in de ABTB-competitie te tafeltennissen. Een tafeltennisteam 
bestaat uit 3 spelers en zo’n competitiewedstrijd wordt dus 
gespeeld tussen 2 teams van elk 3 spelers. Elke speler speelt 
een enkelpartij tegen alle 3 spelers van de tegenstander en 2 
spelers van elk team spelen een dubbelpartij tegen elkaar. Zo 
zijn er per complete competitiewedstrijd 10 partijen te spelen. 
Elke gewonnen partij levert een team een wedstrijdpunt op. Als 
elk team 5 partijtjes heeft gewonnen is de uitslag 5 – 5, een 
gelijkspel. Vaak is het anders en dan is er een meer of minder 
duidelijke winnaar en verliezer. 
 

In de ruim 25 jaar dat ik bij 
TTV-Oost speel zal ik ruim 
400 competitiewedstrijden 
hebben gespeeld. Dat komt 
dan uit op zo’n 1.400 partijen. 
Een groot aantal dus en lang 
niet elke gespeelde partij kan 
ik me nog herinneren. Toch is 
het zo dat er hierbij contacten 
zijn ontstaan, die verder gaan 

en eigenlijk veel belangrijker zijn dan partijtjes tafeltennis. 
Enerzijds betreft dat de band met je teamgenoten door samen op 
te trekken en elkaar te ondersteunen. Anderzijds wordt ook met 
de tegenstanders een band verkregen. Dat komt door het delen 
van de dagelijkse beslommeringen, opvattingen en standpunten. 
Iedereen mag bij ons vanaf eind augustus weer komen 
“proeftafeltennissen”. De maandagavond is trainingsavond, 
dinsdagavond is wedstrijdavond voor thuiswedstrijden en op 
vrijdagochtend is er gezellig recreatief tafeltennis. Voor nadere 
info en aanmelding kun je terecht in “Het Huis van de buurt”     
De Schulp. Aan de bar helpen ze je graag verder.  
 
Albert Eleveld 
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Kunstig – Oost  Assen  

Bent u woonachtig in Assen-Oost en actief in het 
maken van kunst. Dan nodigen we u uit voor 
deelname aan de route Kunstig – Oost Assen op 26 
september. We willen graag een gevarieerd aanbod 
van kunst en daarom nodigen we kunstenaars in 
onze wijk uit om dit aan de bezoekers te tonen. De  
route Kunstig – Oost  wordt dit jaar voor de achtste 
keer gehouden. Mocht het niet mogelijk zijn om thuis te exposeren, dan 
denken we graag met u mee over een andere locatie. De tocht langs 

de diverse locaties wordt met zang en muziek 
ondersteund door de stichting Stila, waarin de 
gemeente en de woning- stichting Actium verenigd zijn. 
Voorts ondersteund door Mijn Buurt Assen.     

Voor inlichtingen of aanmelding als deelnemer: 

Thérése Pietersma tel.0618886168  info@derodesreeuw.nl             

Jaap Bos tel. 0592316403 mail jaap: roeli.bos@home.nl   
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Nieuwe gastheer in De Schulp  
Na jaren met veel plezier bij ons te hebben gewerkt, heeft Ronnie 
Karssen een nieuwe uitdaging aangenomen. Hij was 7 jaar  lang ‘s 
avonds het gezicht van De Schulp. Wij bedanken Ronnie voor zijn inzet 
en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan! 
Ook Arie van Soest heeft afscheid genomen van ons wijkcentrum. Hij 
gaat van een welverdiend pensioen genieten en wij wensen hem nog 
veel mooie jaren!  
Toen begon de zoektocht naar een nieuwe medewerker. Dit is gelukt 
en bij deze stellen we u voor aan Harry Middelbos. 
 
Harry woont in Bovensmilde, maar 
heeft zijn roots in Assen liggen. Samen 
met Jannie gaat hij proberen om van 
het huis van de buurt ook uw huis te 
maken. Maar dat kunnen ze niet 
alleen. Ze staan open voor nieuwe 
ideeën om De Schulp nog 
aantrekkelijker te maken. Heeft u 
suggesties, schroom dan niet en laat 
van u horen. Het team van het huis van de buurt De Schulp denkt en 
helpt u mee! Horen we van u? 
Het bestuur van huis van de buurt De Schulp 
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De duiven zijn terug op landgoed Valkenstijn 
 

 Uit de zomer van 1823; in het voetspoor van Jacob van 
Lennep: 
 

“Naa ons gekleed te hebben, aten wij met twee 
onbeduidende stervelingen, en wandelden te vier ure 
naar Vredeveld, de buitenplaats van den Gouverneur, 
waar VAN HOGENDORP vier jaren vroeger gelogeerd 
had. Dezelve is aan een weg naar Rolde en een 
kwartier van Assen gelegen en zeer uitgestrekt. Het huis ligt open, 
heeft twee vleugels en een torentje. 
Aan de linkerzijde der oprijlaan staat een groote duiventoren met 
onnoemlijk veel vogels, waarbij kippen, eenden, ganzen, kalkoenen, 
pauwen, enz. wandelden.” 
 

Iets van die oude grandeur is terug met het opnieuw plaatsen van een 
duiventil op de weidehoek Zwanestraat en Amelte. 
 

Op vrijdagmiddag 9 juni om 14.30 uur wordt de nieuwe duiventil 
feestelijk in gebruik genomen. 
Alle buurtbewoners, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden 

worden van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.  
 
Speciale gasten zijn de kinderen van de 
groepen 1 en 2 van de basisscholen in 
Assen-Oost en hun ouders. 
 
Duivenkenner Fabian Wendel zal 
speciaal voor de kinderen iets vertellen 
over de duiven en daarna worden de 
duiven losgelaten.  
 
 
                                                                       

We hopen dat u komt! Werkgroep Valkenstijn 
 

Meer informatie over het landgoed vindt u op: 
https://www.facebook.com/Valkenstijn 
http://werkgroepvalkensti.wixsite.com/valkenstijn  
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