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Voorwoord 

Hierbij de laatste digitale krant van 2015. We hopen dat deze krant met 
plezier is bekeken en gelezen. Wij zijn blij met onze vaste mensen, die 
ieder keer de moeite nemen een artikel te schrijven voor de krant. 

‘Natuur in de Buurt’ is zo’n verhaal wat veel mensen aanspreekt, vooral 
omdat het toegespitst is op Assen-Oost. De tafeltennisvereniging laat de 
lezer meesmullen wat er gebeurt tijdens de trainingen en competities. 

Ook de werkgroep Valkenstijn en platform Assen-Oost houden u zoveel 
mogelijk van hun activiteiten op de hoogte. 

Paramedics doet in iedere krant een oproep om lekker te bewegen en 
voorziet de lezer van informatie, waaraan men deel kan nemen om zo 
gezond mogelijk te blijven. En wie wil dat niet! 

Daarnaast verschijnen er berichten over de scholen die in onze wijk 
staan.  

Zonder deze inbreng is het niet mogelijk een krant te maken. Uiteraard 
is het fijn er nog een paar vaste rubrieken bij te hebben. We denken aan 
het buurtteam, de wijkagent en andere activiteiten die regelmatig in 
Assen-Oost worden gedaan. Mocht u de behoefte hebben iets te delen 
met anderen over wat zich afspeelt in onze omgeving, stuur dan een 
artikel op! 

Leuk om te vermelden is dat onze voormalige, helaas overleden, zeer 
actieve schrijver Wiebe Kos een eigen wandelpad heeft gekregen. 
Achter de flats is het schelpenpad naar hem vernoemd. 

Verder willen we nog het volgende onder uw aandacht brengen. Het is 
mogelijk om spullen aan te bieden in de rubriek ‘Schulpjes’. Het gaat om 
voorwerpen, die te koop zijn of iets waar men naar op zoek is. Het is 
alleen bedoeld voor en door particulieren. Heeft u iets in de aanbieding, 
dan kunt u een oproep doen onder de naam ‘Schulpjes’. Mail naar: 
wijkkrantao@gmail.com  
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 De medewerkers van De Schulp ‘Huis van de buurt’  

              en de wijkkrantredactie wensen u gezellige  

                                  feestdagen en een goed 2016. 
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Natuur in de buurt 

Kerst en jaarwisseling? Het zijn ‘binnen-dagen’. Koude en wind liggen 
op de loer, al of niet met winterse buien. Toch zitten er vaak wel één of 
twee dagen bij dat het echt veelbelovend mooi weer is. Dat iemand zegt: 
‘Wie gaat er mee een stukje wandelen?’ Ja graag, wie heeft er een 
idee?  
Assen-Oost, grenzend aan het stroomdallandschap ‘Drentse Aa’, heeft 
genoeg mogelijkheden. Het gebied ter hoogte van Deurze heeft 
afgelopen zomer volledig op de kop gestaan. Het gekanaliseerde 
Deurzerdiep is opgeruimd en het ‘oude diep’ van vóór de zestiger jaren 
is er voor terug gekomen. De oude beekresten zijn zo veel mogelijk 
gebruikt. Er zijn nieuwe delen fiets- en voetpad aangelegd en oude 
resten opgeruimd.  
Een prachtig gebied om te wandelen. Het kostte niet veel moeite om een 
leuke en leerzame route uit te zetten. 
 

Start bij winkelcentrum ‘Vredeveld’                                                   
We beginnen de tocht aan de Vredeveldseweg en gaan in oostelijke 
richting.Al gauw eindigt de weg en gaat over in fiets/wandelpad ‘De 
Uytcamp’. Na plm één kilometer komt het pad uit op ‘Schieven’. Deze 
weg steken we over en gaan gelijk linksaf. Amper 100 meter verder 
gaan we rechtsaf, een brede betonweg op. De weg is zo breed omdat 
die ook dienst doet voor landbouwverkeer.Aangekomen bij het bos stopt 
de landbouwweg en gaat over in een fietspad. Links ligt een berg grond, 
begroeid met forse bomen, bekend onder naam ‘Vossenbergje’. Even 
verder, ook links, liggen rietveldjes. Vroeger waren het poelen waar 
eenden naar toe werden gelokt. Vanaf de berg werden de eenden 
beschoten. Vanaf dit punt wandelen we in een prachtig cultuur-  en 
natuurlandschap. Even verderop zien we grafheuvels en kruisen we 
kerkpad Anreep-Rolde. Mooie rijen bomen staan als coulissen in het 
landschap.Het nieuwe wandel-/fietspad brengt u er heen. Elke genomen 
bocht zorgt voor nieuwe verrassingen.  

Stroomdal                                                                                            
Dan opent zich het panorama van het stroomdallandschap Drentse Aa 
ter hoogte van Deurze. De breedte van het dal op deze plek is plm. 400 
meter. Het hoogteverschil tussen dal en Deurzeresch is plm. 5 meter. 
Het dal loopt ongeveer evenwijdig met de Rolderrug en  Hondsrug. 
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We wagen de oversteek. Halverwege het pad ligt een houten brug van 
tegen de 100 meter lengte. 
Halverwege de brug hebt u een prachtig uitzicht over het dal. 
Het water komt aanstromen vanuit het zuiden (rechts van u). Tot 
verleden jaar was dat een vrijwel recht kanaal van plm. 10 meter breed 
en twee meter diep. Helemaal afgestemd op het snel afvoeren van 
overtollig water.  
Na een jaar van zorgvuldig plannen en uitvoeren is het kanaal gedempt 
en de oude meanders van vroeger weer geopend. De meanders zijn 
veel smaller en ondieper dan het gedempte kanaal. Je ziet, vanaf de 
brug het water kolken en hier en daar is het ook te horen. Volop leven in 
de brouwerij.                                                           
 
Ooievaarsnest 
We ‘klimmen’ het dal weer uit en komen terecht bij het ooievaarsnest. 
We gaan linksaf het onverharde wandelpad op. Links kijken we naar het 
dallandschap. Rechts zien we de huizen en boerderijen van Deurze. 
Daarachter ligt de Deurzeresch. Let op het hoogteverschil. 
Na plm. 800 meter komen we uit bij de parkeerplaats voor bezoekers 
aan het gebied. Pal daarachter ligt café-restaurant ‘De Aanleg’ . U kunt 
daar even aanleggen, maar ook fietspad en autoweg oversteken.  
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Een grote verbetering is dat de autoweg in twee delen kan worden 
overgestoken. Na de oversteek komt u op een houten voetbrug die is 
aangelegd naast de autobrug. Via deze brug komt u weer aan de 
Asserkant van het Deurzer Diep. 

 

Zodra de brug ophoudt kunt u rechtsaf een onverhard karrepad op.  
We behouden rechts het volledige zicht op de nieuw aangelegde 
meanders. Na plm.200 meter houdt het karrepad op en stapt u over op 
een echt voetpad dat door het bos slingert. Nog eens 300 meter en u 
bent bij ‘poepenhemeltje’. Lees de informatie. Op dit punt begint de 
moerasbrug naar het G.A.M van de Muyzenberg(fiets)pad.  
Dat u op zo’n manier ‘over’ een moeras loopt is een bijzonderheid. 
Neem er de tijd voor. Het pad eindigt pal voor de fietsbrug. We gaan 
straks linksaf richting Assen. Maar eerst gaan we kijken wat het 
Deurzerdiep, dat verderop Lonerdiep gaat heten, te bieden heeft. 
Staande op de fietsbrug zien we hoe het water aanstroomt uit een oude 
meander die na zo’n 50 jaar weer in ere is hersteld. 
Over de brug linksaf staat een nieuwe stuw die ongeveer de afscheiding 
is tussen Deurzerdiep en Loonerdiep. Aan beide kanten staat een 
waterpeil zodat u gemakkelijk het verval kunt aflezen. Een paar honderd 
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meter verderop staat de oude en vertrouwde stuw ‘ZIE HIER’. Mocht het 
natuurlijk verloop van het water uit de hand lopen, dan kan altijd nog een 
noodlozing plaatsvinden in de richting van het Noord-Willemskanaal. 
 
Terug naar de brug voor richting Assen via G.A.M. v.d. Muyzenbergpad. 
Naast dit fietspad loopt een piepklein beekje dat zijn oorsprong vindt bij 
de Uytcamp. Regen of geen regen, altijd stroomt hier kwelwater 
afkomstig van hoger gelegen landerijen. 
We keren terug via de tunnels onder Europaweg-Oost en 
Rolderhoofdweg. Via het winkelcentrum of rechtstreeks naar huis. Wat u 
het beste past. 
Het is een winterwandeling. Doe dezelfde wandeling ook eens in het 
voorjaar wanneer heesters, bomen en kruidplanten op uitlopen staan. 
Ook een wandeling in omgekeerde richt heeft z’n eigen charmes. 
  
Fijne wandeling toegewenst, fijne feestdagen en een 
gelukkig Nieuwjaar. 
IVN-Assen 
Louis de Jong en Arie Keijzer 
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Werkgroep Valkenstijn in 2015 

Zo tegen nieuwjaar een korte terugblik. 
 
Afscheid 
Afgelopen voorjaar namen we afscheid van Mieke Kraijer. 
Zij heeft enorm veel betekend voor Valkenstijn en was 
binnen de werkgroep een belangrijke  factor. Gelukkig blijft ze, op 
afstand, beschikbaar met  haar kennis en kunde.  
De werkgroep is weer aangevuld en op sterkte. Dat is fijn, want er is nog 
steeds veel te doen. 
 
Landhuis. 
De contouren van het landhuis zijn bijna af. Alleen op de vensterbanken 
en het informatiepaneel moeten we nog even wachten tot begin 2016.  
 
Bloemen. 
Dit najaar hebben we 10.000 bloembollen 
gepoot. Nu maar wachten tot het voorjaar. 
Spannend. Hoeveel gaan er opkomen? 
 
Koetsenrondje. 
Het “koetsenrondje” (cirkelvormig pad voor 
het huis) is ook weer terug. Nog een 
eenvoudige afscheiding maken tussen pad en 
bloemperk, dan is het helemaal af. 
 
Komende werkdagen Groengroep. 
De laatste werkdag van 2015 is op 20 december van 10.00 tot 12.00. 
Natuurlijk gaan we in 2016 verder. Wil je meedoen? Als je je opgeeft via 
e-mail werkgroepvalkenstijn@gmail.com, dan krijg je bericht voor iedere 
werkdag.  
 
Herfst. 
Ook zo genoten van de herfstkleuren?  
 
Prettige  kerstdagen en een goed 2016  
Blijf vooral genieten  van  Valkenstijn. 
 
Vriendelijk groet, Werkgroep Valkenstijn 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Mooie pot. 
Op  dinsdagavond 17 november was de start van de tweede ronde van 
de ABTB-najaarscompetitie. Ons team (Oost 5), namelijk Shirley, Janny 
en ik (Albert) moest toen in De Schulp spelen tegen het team van Eddy, 
Benno en Arno (Oost 4). 
In de eerste partij verloor ik van Eddy. Shirley won daarop van Arno. 
Vervolgens verloor Janny van Benno. Het dubbel werd gespeeld door 
Shirley en mij tegen Eddy en Benno. We verloren na 5 games, met het 
kleinst mogelijke verschil: 9 – 11. Zo was de stand in de pauze al 1 – 3 
in ons nadeel. 
 
Na de pauze moest ik tegen Arno. Het ging gelijk op tot 2 – 2 in games. 
Toen we aan de 5e beslissende game begonnen dacht ik “het gaat me 
lukken”. Ik had ontdekt dat ballen op een bepaalde plek achter op de 
tafel voor Arno lastig waren. Daar scoorde ik veel op. Daar zou ik in de 
5e game op gaan spelen. Maar ik maakte fout op fout en in de kortste 
keren stond ik met 9 – 0 achter. Dat je verliest is dan vrijwel zeker. 
 
Mijn teamgenoten zaten naar de wedstrijd te kijken, net als Eddy, Benno 
en nog wat andere belangstellenden. Ik dacht toen “ik ga toch nog zo 
veel mogelijk tegenpunten scoren” en ook “het publiek moet waar voor 
z’n geld hebben”. Misschien dacht Arno, ik heb nog maar twee puntjes 
nodig, dat komt wel. Met voorzichtig en geconcentreerd spelen kwam ik 
terug tot 9 – 6. Vervolgens had ik een enorme “mazzelbal” die de 
bovenkant van het net raakte en er precies achter “dood” op tafel viel 
(nogmaals excuses Arno), dus 9 – 7. Arno ging toen aan zijn 
overwinning twijfelen en ik kreeg er weer geloof in. Uiteindelijk won ik 
met 11 tegen 9. Wat onmogelijk leek was toch gelukt. 
 
Janny moest daarna tegen Eddy. Door iedereen werd Eddy als de 
overwinnaar getipt, maar Janny speelde zo goed en sterk dat ze het 
toch tot 5 games bracht. Die beslissende game won Janny, zodat op dat 
moment de stand van de wedstrijd weer gelijk werd 3 – 3. 
 
Hierop verloor Shirley net van Benno en Janny verloor van Arno. Ons 
team stond weer op achterstand 3 – 5 in ons nadeel. Vervolgens moest 
ik tegen Benno. De 1e game was voor Benno, de 2e voor mij, de 3e voor 
Benno en de 4e voor mij. In de 5e game liep het eerst niet goed voor mij  
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Sporten en Fibromyalgie: het kan! 

Onder deskundige begeleiding en samen met anderen laten wij u 

ervaren dat bewegen met fibromyalgie wél mogelijk is. Het nieuwe 

programma FibroFit is gericht op beter omgaan met uw energie en uw 

klachten. Daarnaast werkt u aan het verbeteren van uw 

uithoudingsvermogen en spierkracht. Het 

verkennen en omgaan met uw grenzen 

zorgen ervoor dat u zich in het dagelijks leven 

prettiger voelt. 

 

Elke maandag tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Wilt u meer weten? Neem contact op met Marije Vos via 

m.vos@paramedics.nl of bel naar 0592- 311 161.   

 

Paramedics op weg naar ‘Preventiecentrum’ 

Het sportteam van Paramedics is hard op weg 
om het keurmerk 'Preventiecentrum'  van 
Fit!Vak binnen te halen. Het eerste deel van de 
audit is inmiddels behaald.  
 
Op deze manier laat het sportcentrum zien kwaliteit en transparantie 
hoog in het vaandel te hebben staan. Kijk op www. fitvak.com. 

 
Aangepaste openingstijden 

Tijdens de feestdagen hanteert het sportcentrum aangepaste 

openingstijden. Kijk op www.paramedics.nl voor meer informatie.  

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
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en kwam ik niet op de gehoopte ruime voorsprong. Met ook weer 
voorzichtig en geconcentreerd spelen liep ik weer wat in. Ook toen had 
ik het geluk op mijn hand, want zowel links als rechts scoorde ik met een 
kantbal (nogmaals excuses Benno). Ik won uiteindelijk op het nippertje 
met 11 – 9. 
 
De laatste wedstijd van de avond was die tussen Shirley en Eddy. 
Shirley won eenvoudig en zo kwam de einduitslag op 5 – 5. Voor beide 
partijen een mooie uitslag. We zitten qua sterkte zo dicht bij elkaar dat 
met wat ongelijk verdeelde pech en geluk een uitslag van 8 – 2,  voor 
wie van beide partijen ook,  goed had gekund. Niet elke wedstrijd is 
gelijk en dit was wel een heel “mooie pot”.  
 

 
Een foto uit 
2013 met 
Benno op de 
voorgrond. 
Ernaast 
worden zo te 
zien 
wanhopig 
hogere 
machten 
aangeroepen
. 

Om elf uur 
was de wedstrijd gespeeld en konden we vermoeid en voldaan gaan 
nazitten. Onder het genot van een drankje en een hapje werd de 
wedstrijd, de toestand in de wereld en in Assen-Oost besproken. Al met 
al erg gezellig en daarna ging iedereen  weer als vrienden uit elkaar en 
naar huis! 
 
Wilt u dit ook beleven? Kom dan eens bij ons “proef- tafeltennissen”. De 
maandagavond is trainingsavond, dinsdagavond is wedstrijdavond voor 
thuiswedstrijden en vrijdagochtend is er gezellig recreatief tafeltennis. 
Voor nadere info en aanmelding kunt u terecht bij/in ‘het huis van de 
buurt’ De Schulp.                                                                              
Albert Eleveld 
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Wat gebeurt er op de Regenboog…. 

Maandag 9 november was het officieel. De bouw is gestart en met eigen 
ogen konden we zien dat de contouren al staan van ons nieuwe 
gebouw. Voor de opening hebben we klaslokalen gemaakt van 
schoenendozen en deze opgestapeld met de andere scholen. Zo 
bouwden de kinderen in korte tijd een school. Was daar nu al dat 
gepraat van volwassenen voor nodig afgelopen jaren?  In november 
2017 is ons nieuwe gebouw klaar. 

Andere schooltijden? 
Dit jaar is een groep ouders 
bezig met het uitzoeken of we 
volgend jaar met een 
continurooster willen gaan 
werken. We houden 
informatieavonden en een 
enquête om de wensen van 
ouders goed in beeld te 
krijgen. We hebben contact 
gehad met verschillende 
organisaties die 

buitenschoolse opvang organiseren, zodat we het op elkaar kunnen 
afstemmen. 
In de enquête vragen we of ouders 2 of 3 keer per jaar pleinwacht willen 
lopen en of ze voor een 4 gelijke dagen model kiezen of voor een 5 
gelijke dagen model. In februari hopen we een definitieve keuze 
gemaakt te hebben, zodat we in augustus 2017 kunnen gaan werken 
met een rooster waar de ouders voor hebben gekozen.  
 
Project verhalen 
Op De Regenboog 
werken we op de 
middagen met 
thema’s. Dat betekent 
dat de vakken 
aardrijkskunde, 
biologie, 
geschiedenis, muziek, 
techniek en drama 
niet apart gegeven worden, maar samengevoegd worden en er per 6 
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weken een thema centraal staat. In deze thema’s komen alle doelen 
voor de net genoemde vakken aan bod. Afgelopen weken hebben we 
gewerkt over verhalen. In groep 1 en 2 worden veel verhalen verteld en 
uitgespeeld. In groep 3 t/m 5 is een verhalenboom gemaakt en wordt er 
elke dag een luikje geopend waarachter een nieuwe verhaal zit. In de 
bovenbouw werken de kinderen verhalen uit zodat het een toneelstukje, 
poppenkastverhaal, PowerPoint-presentatie , of schimmenspel wordt. Ze 
gaan het dan presenteren aan de kleuters. Op de foto ziet u een 
storyboard. Dit wordt uitgewerkt tot een schimmenspel. 
 
Wist u dat… 

• De kinderen in groep 4 
Amv-lessen krijgen vanuit 
het ICO.  

• Alle kinderen hun fiets 
hebben laten keuren door 
de fietsenmaker. 

• We druk aan het oefenen 
zijn met ons kerstkoor.  

• En met ons orkest. 

• Eénwieleren momenteel 
populair is. 

 

 

 

 

Wil ook graag Uw pedicure zijn! 

Ook voor diabeten die het (nog) niet vergoed krijgen via de 

zorgverzekering. 

Wij zijn gevestigd aan: 

Het Palet 23 Assen 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 06-20208381 

Pedicenter.nl is aangesloten bij Provoet. 
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Renovatie aan ‘Huis van de buurt’ De Schulp 
 

 
 
Vier week geleden is begonnen met het  isoleren en moderniseren van 
de grote zaal. De grote dubbele ramen die gezet zijn geven De Schulp 
een totaal nieuwe uitstraling en zorgen voor veel daglicht in de zaal. 
Door het isoleren wordt bespaard op gas, maar ook op elektriciteit voor 
het licht. Aan duurzaamheid, het gesprek van de dag, wil De Schulp 
graag meewerken. Er is al veel gebeurd in het voormalig wijkcentrum. Er 
is geschilderd en isolatie aangebracht. Daar waar nodig zijn de 
materialen vervangen en binnen zijn verbeteringen voor veiligheid en 
rentabiliteit aangebracht. En we zijn nog niet klaar, na de zomervakantie 
2016 gaan we door met de verbouwingen. Steeds meer mensen weten 
ons te vinden en er is inmiddels een diversiteit aan activiteiten zoals: 
verschillende spel- en sportclubs, een karateschool, een 
tafeltennisvereniging en er is een schaakclub. 
De jeu de boules-banen zijn klaar en er wordt  koersbal gespeeld. 
Overdag en ‘s avonds kan er gebiljart en gekaard worden. Kom eens 
langs en kijk of er iets bij zit om aan deel te nemen. Ook de diverse 
koren in De Schulp zijn altijd blij met nieuwe leden met een mooie stem! 
 
 
Ondanks de goede bezetting is er nog plaats voor een biljartclub, 
kunnen we nog een volleybalclubje kwijt en een zumba-klasje. 
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Ook zoeken we een vrijwilliger, die computerlessen wil verzorgen.  
Wanneer u deze cursus wil geven neem dan contact op 
met Bert Joling: 0622485808. 
Wilt u eens rondkijken in het centrum, bent u nieuwsgierig naar wat er 
allemaal gebeurt, dan is dit een mooie gelegenheid! 
 
 
 

 
       Zaterdag 16  januari 2016                                                                                                   
                                                       Nieuwjaarsborrel 
 
 
 
Wij nodigen u graag uit voor en hapje en een drankje, vanaf 14.00 in 
‘Huis van de buurt’ De Schulp! 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en wellicht tot ziens. 
 

 
 
Nieuwe kijk op De Schulp met op de voorgrond de jeu de boules-banen! 
En de fotograaf! 
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Schulpjes 

 

Vragen en oproepen voor en door particulieren. 

 

Te koop een Polar RS 200 sporthorloge met footpod, te 

bevestigen op de schoen, om de afstand te meten en 

tevens hartslagmeter. Met duidelijke Nederlandse 

handleiding.                                                            

Hilde Huizinga e-mail: hilde.huizinga@planet.nl 

 

Te koop z.g.a.n. douchestoel € 25 Assen( Marsdijk), wordt zo nodig 
thuis bezorgd. Tel. 0622485808 

 

 

Te koop een èèn persoons eiken ledikant t.e.a.b. 

Tel. 06 13896991 

 

Hier kan uw gratis advertentie staan!  
Voeg eventueel een foto toe. 
U kunt de advertentie sturen  
naar wijkkrantao@ gmail.com                                   
Onder vermelding van advertentie 
 



22 
 

 
 



23 
 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS etc. 

Politie, Brandweer, Ambulance 
Alarm (politie , brandweer, ambulance) 112 (spoed)Politie 0900-8844 
(niet dringend) http://twitter.com/#!/PolitieAssen 
Centrale Huisartsendienst Drenthe, 
Huisartsenspoedpost Assen 

Centrale huisartsen dienst Drenthe  0900-1120112 (voor spoedgeval-len 
buiten kantoortijden) 0592-391900 (kantoor), website www.chd.nl 

Ziekenhuizen 
Wilhelmina Ziekenhuis  Assen:   0592 325555 

Meldpunt Openbare Ruimte Gemeente Assen 
meldpunt@assen.nl , tel.140592 Voor zaken die U  in Uw woonomge-
ving signaleert en om een oplossing vragen.  
BUURTZORG ASSEN-OOST 
Tuinstraat 83: 06-23902510 

Icare Thuiszorg  
Wijkverpleegkundige Sjoukje Dillingh, (0522) 27 71 18 

Meldpunt Huiselijk Geweld 
Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op 0900-3 711 711. Van 09.00-
16.30 uur. Na 16.30 uur is er een antwoordapparaat waarop 
doorverwezen wordt naar de politie en crisisopvang. 

Gas & Stroom, Nationaal Storingsnummer 
0800-9009, voor storingen van gas- en stroomlevering tot en met de 
meter  

Water  
Komt er bij u minder of geen water uit de kraan? De WMD verhelpt 
storingen altijd zo spoedig mogelijk.  Storing melden?  
(0592) 854 545 (dag en nacht bereikbaar) 

Dierenhulpdiensten 

Dierenambulance Noord en Midden Drenthe 
Het Sticht 81 9405 NT Assen tel: 0592-399099 of 06-21214171 

Kindertelefoon  
tussen 14.00 en 20.00 uur 0800-0432  www.kindertelefoon.nl 

 
Zorggroep Drenthe  thuiszorg team assen oost 

T. 06 46255472,   24 uur aanwezig 
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Nieuwe behandelmethode rugklachten in 2016 

Paramedics beschikt sinds december over het oriGENE 
behandelapparaat. Deze behandelmethode is vanaf 2016 beschikbaar 
en is bedoeld voor mensen met (chronische) aspecifieke rugklachten. 

Meestal is er sprake van chronische, 
vaak jarenlange, rugklachten. Er zijn 
verbeteringen te zien op het gebied 
van kracht, functie en 
uithoudingsvermogen van de rug, 
maar ook resultaten als het 
verminderen van pijnklachten en 
eventuele terugkeer in het 
arbeidsproces worden met de 
oriGENE therapie behaald.  
 
(Gedeeltelijke) vergoeding door de 
zorgverzekeraar vindt meestal 
plaats, mits u aanvullend verzekerd 
bent voor fysiotherapie.  
Wil jij met ons bergen verzetten? 

Stichting Centrum Leven met Kanker, een van onze partners, zoekt (ex-) 

kankerpatiënten voor de Alpe d’HuZes.  

Wil jij het CLMK-team versterken? 

info@clmk.nl of bel 0592 342 660. 

 

De deelnemers krijgen in de 

voorbereiding en bij de beklimming 

hulp van Paramedics Assen. 

 

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

Altijd al graag een rode neus op willen doen? En 

spelenderwijs de clown in je zelf ontdekken? Niet 

denken, maar doen! Er is in De Schulp de 

mogelijkheid om te proeven van clownerie.  Op 18 

januari 2016 wordt een snuffelworkshop clownerie 

gegeven. U kunt zich opgeven 

via www.clownwappie.nl of tijdens de kerstmarkt in 

De Schulp op 12 december.Nel van Ameyde 
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WINTERFAIR  12 DECEMBER 2015 
ZONNEREEP Zonnedauwstraaat 

VAN 16.00 tot 20.00 uur. 
 
Natuurlijk houden we ook dit jaar weer onze traditionele 
WINTERFAIR en de voorbereidingen hiervan zijn dan ook 
in volle gang. 
 
Tussen de kerstbomen en vuurkorven even struinen langs 
de gezellige kraampjes, koopjes scoren, mooie kerstbloemstukken en er 
zijn dit jaar wat nieuwelingen die hun hobby ter plekke uitvoeren . 
 
De schiettent is voor zowel de mannen als vrouwen uit te proberen. 
 
Even opwarmen bij de warme choco en glühweinkraam, of een lekker 
broodje warm vlees, een kop heerlijke snert! Deze kan ook per halve of 
hele liter meegenomen worden naar huis. Wees er vroeg bij want op = 
op  
 
Kortom, een plek waar je in een leuke sfeer je buurtgenoten kunt 
ontmoeten en waarbij “GEZELLIGHEID” prioriteit heeft. 
 
Voor de inwendige mens zijn er ook heerlijke miniloempia’s, droge worst 
en kniepertjes om mee te nemen naar huis of om direct te nuttigen. 
 
En natuurlijk waagt u ook een gokje op de waarde van de met zorg 
uitgezochte boodschappenmand, die 
bij het raden van het juiste bedrag (of 
dichtbij) helemaal van u is.  
 
Zet uw kinderen even op de foto bij de 
arrenslee met kerstman!! 
 
Ook aan de kinderen is gedacht; de knipkaart a € 3.00 voor een broodje 
knakworst, een bekertje snoep, warme chocolademelk,  zakje chips en 
een cadeautje uit de grabbelton. 
In de kleine zaal zal doorlopend een kerstfilm worden gedraaid en vanaf 
19.00 uur tot 20.30 uur is er spelletjesavond voor de groep kinderen van 
6 tot 12 jaar. 
U KOMT TOCH OOK!!     Het winterfairteam  rekent op u. 
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