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Deel uw gezondheid! 
U weet het natuurlijk allang, bewegen is goed! Het helpt klachten 

voorkomen, u voelt zich fit en het is ook nog eens gezellig. Dat goede 

gevoel wilt u wel met iedereen delen! Dat kan nu bij Paramedics on Tour! 

 

Gun uw omgeving een stukje gezondheid! 

In overleg met u wordt 

gekeken hoe we de 

expertise van Paramedics 

kunnen inzetten om anderen 

kennis te laten maken met 

uw goede ervaringen. Of u 

nu bij een knutselclub zit, lid 

bent van een zangkoor, 

werkt  of vrijwilliger bent….  

het is toegankelijk voor iedereen.  

 

Mogelijkheden 
• Een “proefles”  Energiek & Krachtig  

• een “proefles” Cognitieve Fitness  

• Variërend van 10 tot 30 minuten 

• Locatie in overleg 

 

Vraag aan de sportbalie voor meer informatie of stuur een mail naar: 

m.vos@paramedics.nl 

 

 

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

Hierbij de derde digitale wijkkrant. Het blijkt dat veel 
bewoners van Assen-Oost en daar buiten de digitale 
versie gevonden hebben. Om de krant nog levendiger 
te maken lijkt het de redactie leuk om een rubriek te 
starten met zaken die te koop, gevonden of verloren 
zijn. Dit alleen ingebracht door en voor particulieren. U 

kunt zich hiervoor wenden tot de redactie via e-mail onder vermelding van 
Schulpjes. 

Heeft iemand een pakkende naam voor deze nieuwe rubriek, dan graag 
ook reactie via dezelfde e-mail wijkkrantao@gmail.com  

 De redactie bepaalt of het aangebodene geplaatst wordt of niet. Hierover 
is geen correspondentie mogelijk. 

Ook is er nog plaats voor adverteerders. Omdat de krant veelvuldig 
gelezen wordt is dit zeker de moeite waard! Voor de mogelijkheden en 
prijsopgave sturen wij u graag informatie.  

Veel leesplezier! Namens de redactie, Hilde Huizinga, Johan Jongman 

Kleding en Speelgoedbeurs 

 Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger(s) die in 
”het huis van de buurt”   De Schulp    

een kleding en speelgoed 
beurs willen organiseren, op 
iedere 2e woensdagmiddag 
van de maanden september 
t/m december, wij stellen een 
zaal beschikbaar en de nodige attributen, jij regelt de 
inbreng en verkoop of ruil samen met ons, het een en 

ander gaan we eerst nog even doorspreken. 

Lijkt het je leuk om hier je schouders onder te zetten , maak je dan bekent 
via het contact formulier op de web site of bel met ..Bert Joling 
mobiel  tel  0622485808 dan proberen we hier samen een succes van te 
maken! 
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Natuur in de buurt. 

Planten in beweging 

Kunnen planten actief, vanuit zichzelf, bewegen?  
Eerste reactie is: ‘nee, dat kan niet’. 
Vrijwel allen bomen en planten staan levenslang op een vaste plek in de 
bodem. De beukenbomen op Valkenstijn zijn twee eeuwen geleden 
gepoot. Misschien door een spelend kind. Wie zal het zeggen? Eén ding 
weten we zeker, de boom is geplant op de plek waar hij nu nog steeds 
staat. 
En wind dan? Wind en storm kunnen bomen geweldig in beweging 
brengen. Maar heeft de boom een actief aandeel in die bewegingen? We 
denken van niet. Het overkomt hen en ze hopen vurig op een goede 
afloop. 

Het gaat in dit stukje om actieve bewegingen van de plant zelf. Die zijn er 
volgens ons wel en we gaan op zoek. Lekker dichtbij vinden we in het 
gazon een flinke plek madeliefjes. Nee, we weten het, ze horen niet thuis 
in een gazon maar het zijn zulke leuke plantjes met nog leukere bloemen; 
‘witter dan wit’. Vandaar staan ze er nog. 
Het is vroeg in de morgen met de zon in aantocht. De bloemblaadjes zijn 
allemaal nog samengetrokken en beschermt door groene kelkblaadjes. 
De bloemstengels liggen schots en scheef door elkaar. Zijn dat dezelfde 
prachtige bloemen die gisteren nog volop in open bloei stonden? 
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Het zijn dezelfde maar we moeten ze (en onszelf) even geduld gunnen tot 
de zon volop aanwezig is. We zien al dat de eerste bloemstengels zich 
voorzichtig opheffen. 

 

Geheel op eigen kracht. Wanneer de zon vol op de plantjes schijnt 
openen zich ook de bloemen. Voluit. Je ziet al snel dat de bloemen zich 
op de zon richten. Wie de tijd neemt zal zien dat de bloemen in de loop 
van dag de zon volgen. En dat allemaal op eigen kracht en energie van 
een gezonde plant.  
’s Avonds, wanneer de zon verdwijnt achter huizen en bomen sluiten de 

bloemen zich en de bloemsteel legt de bloem zorgvuldig neer op het 

omringende gras. 

Zo reageert elke plantensoort wel op een of andere manier op het ritme 
van dag en nacht of op zon en bewolking. De ene soort duidelijker dan de 
ander. Kijk ook eens bij bloemen van het muizenoortje langs de 
fietspaden. Overdag ‘geler dan geel’ en ‘s avonds ’s nachts vrijwel geheel 
weggedoken tussen de kelkblaadjes.  
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Groeibeweging 

Mens, dier en plant groeien uit in alle richtingen: hoogte, breedte en dikte. 
Maar sommige planten groeien zo snel dat mens en dier erbij in het niet 
vallen. We gaan op bezoek bij een cultuurveld mais, dat overal in Drenthe 
wel te vinden is. Gemeten op 1 juli zijn de plantjes circa 25 cm. hoog. Een 
maand later, 1 augustus zijn ze uit gegroeid tot 225 cm. Dus plm. 6 tot 7 
centimeter per dag. Je kunt ze bijna zien (en horen?)  groeien. In de plant 
vindt een enorme celdeling en celstrekking plaats, een en al bedrijvigheid 
en alles via een strak groeiplan.  
 

Vangbeweging 

Er zijn planten die zich weten te handhaven op zeer voedselarme grond. 
We gaan op bezoek bij plantje zonnedauw. Een zeldzaam plantje dat we 
nog aantreffen aan de oevers van veentjes en vennetjes. De overgang 
tussen water en land is zo voedselarm dat er alleen zonnedauw kan 
groeien. Het is een rood plantje over het hele lichaam uitgerust met 
zoetgeurende ‘dauwdruppels’. Hier komen insecten op af om zich tegoed 

te doen. Niets vermoedend wordt de mug door piepkleine ‘takjes’ 
ingesloten, gedood en als (planten)voedsel gebruikt.  
 
Nog één voorbeeld van een plantenbeweging. Er is een snikhete droge 
zomerdag in aantocht. Sommige planten geven de bladeren een sein om 
slap op de grond te gaan liggen. De verdamping via het blad neemt 
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hierdoor sterk af. Bovendien wordt de ondergrond beschermd tegen 
oververhitting.  
Het is een zielig gezicht en veel mensen denken dat de plant op 
apegapen ligt. Maar wanneer de zon ’s avonds daalt richten de bladeren 
zich op. (Alleen wanneer de bladeren volgende morgen nog slap liggen is 
er sprake van water tekort.)  

Maak in de provincie op een warme dag in juli/augustus eens een tochtje 
en let op de akkers met suikerbieten. Grote kans dat u dit verschijnsel 
kunt waarnemen. Soms ligt de hele akker ‘plat’. 
We wensen u fijne zomermaanden toe. Waar u ook bent, veel plezier en 

voldoening aan natuur in de buurt 

IVN-Assen e.o. Louis de Jong en Arie Keijzer  

  

 

 

 

 

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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                           BESTE WIJKBEWONERS VAN ASSEN-OOST 

Er gebeurt weer van alles rond het Bewonersoverleg Assen-Oost! 
De laatste jaren functioneerden de verschillende bewonersoverleggen in 
Assen steeds minder; een aantal zijn inmiddels al langere tijd ter ziele … 
Slechts enkele bewonersoverleggen functioneerden nog redelijk. Het 
bewonersoverleg van onze wijk was echter altijd een positieve uit-
zondering!  
Mede door de enorme betrokkenheid van de bewoners in onze wijk en de 
goede sfeer die er onder de bewoners heerst, is de opkomst bij de 
maandelijkse overleggen erg hoog. En ook juist dankzij die betrokkenheid 
bij onze wijk is door het bewonersoverleg van Assen-Oost op 27 mei weer 
een succesvolle wijkavond georganiseerd, waarop voor een goed gevulde 
zaal weer diverse onderwerpen aan de orde zijn geweest. 
Begonnen werd met een terugblik en een vooruitblik op de toekomst van 
het bewonersoverleg. Daarna werd aandacht besteed aan ons buurthuis 
“De Schulp”; ons werd duidelijk uitgelegd dat, alhoewel de Schulp nu zijn 
eigen broek moet ophouden, de gemeente ons nog steeds met allerlei 
buurtactiviteiten zal ondersteunen, mits ze voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Dus wanneer u iets voor algemeen belang van de wijk wilt 
organiseren, dan kan in overleg gebruik gemaakt worden van ons 
buurthuis. 
Het volgende onderwerp was eenzaamheid onder de titel “Laat ze niet 
vallen”: dat komt in allerlei situaties en omstandigheden voor, jammer 
genoeg meer dan ons lief is! Veel mensen, zowel vrijwilligers als mensen 
die vanuit de zorg of anderszins hierbij betrokken zijn, besteden daar veel 
aandacht aan, zo werd ons duidelijk gemaakt. Vaak blijkt het echter 
moeilijk, om de eenzamen onder ons te bereiken. Het is niet altijd 
makkelijk te zien dat iemand eenzaam is, het gaat vaak om verborgen 
eenzaamheid.  

Daarom zou het goed zijn om gericht om ons heen te kijken en als we het 
vermoeden hebben dat iemand in onze omgeving misschien wel aan het  



10 
 

 



11 
 

vereenzamen is, dat we daar iets mee doen. Al is het misschien alleen 
maar melden aan de juiste zorginstanties … 

En natuurlijk werd ons ook de stand van zaken rond het Landgoed 
Valkenstijn verteld. Er is in de afgelopen jaren al veel bereikt; zo zijn de 
contouren van het landhuis nu te zien en zijn de wegen en paden weer 
goed begaanbaar. Voor de afronding van dit fantastische wijkproject 
bestaan nog mooie ideeën waar men ook weer vol enthousiasme mee 
verder gaat. En voor het onderhoud van alles wat nu bereikt is op  het 
landgoed, kunnen we rekenen op een grote groep enthousiaste 
vrijwilligers. Natuurlijk bent u welkom zich bij de gezellige groep aan te 
sluiten. 

Een voor de buurt belangrijk onderwerp betrof de ontwikkelingen bij het 
GGZ; het houdt ons tenslotte in de buurt allemaal bezig wat we als 
overlast ervaren van de verschillende zwakzinnigen- en psychiatrische 
centra in onze wijk. Een compleet team met zowel unitmanagers, vak 
deskundigen maar ook communicatiespecialisten waren naar onze 
wijkavond gekomen om toe te lichten welke ontwikkelingen ze bij het GGZ 
voor ogen hebben … En dat we daar zeker niet ongerust over hoeven te 
zijn. En ze geven ons een telefoonnummer dat we kunnen bellen als we 
overlast ondervinden. 

Ook vele andere onderwerpen, zoals het jaarlijkse wijkfeest, de dierenwei-
de en de verkeersdruk kwamen aan de orde; en vooral het laatste 
onderwerp houdt de bewoners van de wijk erg bezig, zeker gezien de 
toekomstige bouwactiviteiten aan de Florijn-as en de geplande 
woningbouw in Assen-Oost.  

De avond werd geopend door Henk Blouw, die ons een terugblik op ons 
bewonersoverleg heeft gegeven; daarin heeft hij ook uitgelegd dat de 
Gemeente Assen besloten had niet meer verder te willen met de 
bewonersoverleggen. De gemeente heeft met ingang van dit jaar de 
formele overeenkomst met de bewonersoverleggen opgezegd. 

Naar aanleiding daarvan hebben we in het bewonersoverleg onze 
toekomst besproken; moeten we zo nog wel verder willen? Alle 
aanwezigen waren het hierover echter unaniem eens: we moeten hiermee 
doorgaan, desnoods op eigen kosten en dan maar zonder de steun van 
de gemeente! 
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Daarom is na lang wikken en wegen ook besloten, de naam Bewoners 
overleg Assen-Oost los te laten. En vervolgens hebben we samen 
besloten ons vanaf nu Platform Assen-Oost te gaan noemen. Een frisse 
start met nieuwe frisse naam! 

Los van deze nieuwe organisatievorm heeft Henk Blouw aangegeven niet 
meer als voorzitter te willen fungeren; hij is onlangs actief geworden in de 
Asser politiek en vond dat niet langer verenigbaar met zijn rol als 
voorzitter. Omdat in de groep zich niemand anders geroepen voelde voor 
deze rol, is besloten dat we de verschillende daardoor vrijvallende taken 
bij toerbeurt zullen vervullen.  

Dus: ondanks alle wijzigingen in de organisatie en subsidiëring gaan we 
enthousiast en gedreven door en wel met een nieuwe naam: 

Platform Assen-Oost We vergaderen iedere 3e woensdag van de maand 
en iedereen is van harte welkom. Indien mogelijk wel graag even van te 
voren melden, zodat het in de agenda kan worden ingepast. Maar ook 
zonder aankondiging vooraf bent u van harte welkom! Aanmelden kan via: 
info@bewonersoverlegassenoost.nl of een brief in de brievenbus van de 
Schulp onder vermelding Platform Assen-Oost. 
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Werkgroep Valkenstijn 

Beste bewoners van Assen-Oost, We zijn met een 
enthousiast bestuur en werkgroep van vrijwilligers uit de 
buurt bezig om Valkenstijn nog verder mooi en 
toegankelijk te maken. Dit doen we vanuit de kaders die 
de historie van dit landgoed Valkenstijn al heeft gezet en 
te komen tot een verdere biodiversiteit. 
 

Zoals u weet is het huis weer herkenbaar teruggebracht d.m.v. 
steenkorven, waar de fundamenten van het oude landhuis hebben 
gestaan. Maar daar zijn we nog niet klaar mee.  
In de week van 22 juni gaat de aannemer nog een aantal zaken 
aanpakken. De plek van de gang wordt weer bestraat in een kleur zoals 
die vroeger was, namelijk een albasten kleur. De indeling van de begane 
grond wordt zichtbaar gemaakt met betonnen banden. Rondom de 
steenkorven komen tegels te liggen zodat de steenkorven niet verdwijnen 
in allerlei opslag. De hoeken van de zijvleugels worden ook met 
steenkorven gemarkeerd, zodat u een indruk kunt krijgen van de grote 
van het gehele landhuis. 
 
Indien de financiën het toelaten willen we graag een kopie van een oude 
gevelsteen in de gang van het huis laten terugkomen. Verder willen we 
een informatietafel over de historie van deze plek plaatsen en is het de 
bedoeling om houten zitplaatsen te maken op de steenkorven, waar 
voorheen de vensterbanken zaten aan de entreekant.  
Tevens is er door het opleidingscentrum Terra Next Eelde hard gewerkt 
om de meidoornlaan vrij te houden van onkruid, de paden te herstellen 
waar nodig, het koetsenrondje weer aan te brengen voor het huis, een 
wandelpad over de hondenweide maaien en daarnaast takken 
verwijderen die op het pad of sloten afsloten. De cursisten die hier 
werkzaam zijn, doen dit in het kader van hun opleiding als assistent-
hovenier. Het werk is een onderdeel van hun praktijkgedeelte en 
praktijkexamen.Een andere belangrijke groep is onze eigen groengroep 
van ongeveer 25 vrijwilligers, waarvan er per keer ongeveer tien personen 
in wisselende samenstelling aan het werk gaan. Deze groep van mensen 
werken 2x per maand op het landgoed, op de 1e en 3de vrijdagmorgen van 
elke maand vanaf 10 uur. Daar wordt af en toe i.v.m. weersomstandig-
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heden wel van afgeweken, maar dit is de basis. De groengroep werkt 
ongeveer 2 uur met een koffiepauze daarin en ieder doet dat werk wat 
iemand naar vermogen kan. De koffiepauze beschouwen we als een 
belangrijk moment om te socialiseren met elkaar en zo verbindt het groen 
van Valkenstijn een stukje van onze buurt. Overigens wie zin heeft om 
mee te doen, kan ons op onderstaand e-mailadres bereiken. Tot nu aan 
toe is er gewerkt aan de meidoornlaan en de westelijke boomgaard. Het 
gras is daar weer gemaaid door vrijwilligers m.b.v. de maaier van de 
Dierenweide. Vooral de merels en lijsters maken zeer dankbaar gebruik 
van dit gemaaide veld. Want ze kunnen weer gemakkelijk bij hun 
felbegeerde wormen e.d. komen. De groengroep wordt ondersteund door 
de gemeente met materialen, als er te zwaar werk ligt, zoals een 
omgevallen boom of grit dat we nodig hebben voor de paden. Daarnaast 
kunnen we materiaal lenen van de Dierenweide Assen-Oost. We zijn dan 
ook erg blij met deze samenwerking. Echter het onderhoud kan niet alleen 
leven van vrijwilligerswerk en materiële ondersteuning. De materialen 
slijten en er zijn nog wel wat wensen om ander materiaal en plantgoed te 
kopen. Dus als u ons niet kunt ondersteunen in het werk, dan mag dat 
met een donatie en we zijn met elk bedrag blij. 
Ons bankrekeningnummer is; NL65ABNA0560081561 t.n.v. werkgroep 
Valkenstijn. Ons e-mail adres is; werkgroepvalkenstijn@gmail.com 
Namens de werkgroep, Henk Blouw 

 



15 
 

Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Kampioensteams. 
De ABTB-voorjaarscompetitie bracht T.T.V.Oost 2 kampioensteams.  
 

                   
In de derde klasse waren dat Harrie Beukema, Jannes Speelman, 
Frans de Vries en Bart Stubbe (mist op de foto) 

 

                   
En in de vierde klasse Shirley Geertsema, Janny Joling en Albert 
Eleveld. 

 
Clubkampioenschappen. 
Het seizoen 2014-2015 is, zoals gebruikelijk, afgesloten met de 
clubkampioenschappen. De lang doorlopende competities en de vele 
“bijzondere” dagen in mei waren er oorzaak van dat dit moest 
plaatsvinden op maandagavond 11 en dinsdagavond 12 mei. 
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Als je meedeed dan moest je beide avonden flink aan de bak. Tussen de 
wedstrijden was er bijna geen rusttijd. Achteraf gezien heb ik er dit jaar 
toch weer enorm van genoten. Niet dat ik zoveel overwinningen boekte, 
maar gewoon omdat ik het gevoel had dat ik het mijn tegenstanders zo 
moeilijk mogelijk maakte. Ook was er wat publiek die dat wel kon 
waarderen. Een plaats in de middenmoot was voor mij het hoogst 
haalbare. Evenals moeilijk kunnen lopen de dagen er na, maar dat had ik 
er graag voor over. 
Clubkampioen werd:                    
Fedor Hazeveld.    
Wilt u straks in het nieuwe 
seizoen ook tafeltennissen? De 
maandagavond is onze 
trainingsavond, dinsdagavond de 
wedstrijdavond voor 
thuiswedstrijden en 
vrijdagochtend is er 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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Aangepaste openingstijden sportcentrum 
Deze zomer hanteert het sportcentrum wederom een aangepast rooster. 
Dit rooster geldt van 4 juli t/m 30 augustus. Houdt de sportbalie in de 
gaten voor de openingstijden.  
 

Team CLMK bij de Alp D’huZes 
Op 4 juni hebben de teamleden van het CLMK (Centrum Leven Met 
Kanker) de berg ‘beklommen’. Dit deden zij voor het goede doel. Wij 
feliciteren het team met de geweldige prestatie.  
 
De tussenstand van de opbrengsten staat op 11,5 miljoen euro. Een deel 
hiervan gaat naar het UMCG voor onderzoek naar kanker. De definitieve 
opbrengst wordt dit najaar bekend gemaakt.  

 

Sportmaatje gezocht! 
Bent of kent u een sportieve dame rond de leeftijd van 50 jaar en (zeer) 
actief? Wij zoeken iemand die mee wil fietsen met de avond4Daagse, 
ongeacht de weersomstandigheden en/of een sportieve dame die één of 
twee keer in de week wil wandelen of fietsen. 
Neem contact op met m.vos@paramedics.nl 

 

Wist u dat.. 
U bij Paramedics gebruik kunt maken van het gratis inloopspreekuur 
fysiotherapie? Dit kan op de locaties aan de Bremstraat en in Marsdijk. 
Het inloopspreekuur aan de Bremstraat vindt elke maandag plaats van 
9.00-10.00 uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.  
 

 

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 www.paramedics.nl 
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Wat gebeurt er op de Regenboog…. 

Op woensdag 27 mei hebben we op school een goededoelenmarkt 
gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Elk kind 
mocht een eigen activiteit bedenken om geld op te halen. Er hebben 
kinderen geschminkt, kinderen bespeelden een muziekinstrument, deden 
een goochel act of verkochten zelfgemaakte koekjes. Ook hebben we een 
veiling gehouden. Ouders en leerkrachten mochten een dienst aanbieden 
en daar werd op geboden door andere ouders. Gras maaien, glazen 
wassen, foto’s maken, appeltaart bakken, er is 
van alles geveild. Bij elkaar hebben we maar 
liefst €580,00 opgehaald. Wat een mooi bedrag. 
Ons lange wachten wordt eindelijk beloond. Met 
onze nieuwe school gaan ze dit jaar nog aan de 
slag. We gaan er van uit dat er in augustus al 
gebouwd gaat worden. Een heel nieuw MFA met 
daarin onze school, een speelzaal en kinderopvang en de 
Vredeveldschool. En niet te vergeten een grote gymzaal. Wat verheugen 
we ons op dat nieuwe gebouw. We zijn nu al druk bezig met de 
voorbereidingen. Hoe willen we de leerpleinen inrichten, hoe komt onze 
bibliotheek er uit te zien, wat voor tafels willen we en welk kleurenschema 

heeft de architect bedacht. Ook met het 
schoolplein zijn we al druk bezig. Met een 
ontwerpster die al veel natuurschoolpleinen heeft 
ontworpen gaan we in zee om voor onze school 
een mooi plein te bedenken. Om de kinderen hier 
ook bij te betrekken, heeft ons leerling parlement 
een maquette gemaakt van de school het plein. 

Een prachtig project dat de kinderen samen met ouders en leerkrachten 
gemaakt hebben. Het ontwerpen wordt nu inzichtelijk voor iedereen. We 
kunnen nu goed bekijken waar we ons voetbalveld willen hebben en waar 
natuurspeelplekken komen.In groep 1 en 2 hebben de kinderen afgelopen 
weken over muziek gewerkt. Wat een mooi onderwerp is dat! Vele ouders 
zijn in de klas geweest om te laten horen aan de kinderen welk instrument 
ze bespeelden. Ook zijn de kinderen naar de Adventskerk geweest en 
daar heeft de organist hun laten horen hoe het orgel klinkt en mocht de 
vleugel open en kon iedereen in de vleugel kijken tijdens het spelen. 
Natuurlijk hebben de kinderen ook zelf muziek gemaakt. Met flesjes, 
water en een stokje kan je de prachtigste melodieën componeren. 
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Nieuwsbrief Kindertuin Valkenstijn 

Zorgen om de toekomst van Kindertuin Valkenstijn!! 
 
Sinds het oogstontbijt in september 2014 zijn wij als Kindertuinbestuur 
trots op het nieuwe concept “Kindertuin 2.0”! 
 

De nadruk kwam iets minder op tuinieren te liggen en daardoor kwam er 
ruimte voor meer natuurbeleving. Kinderen komen enthousiast thuis 
wanneer een nestje met muisjes is gevonden in de gieter, de vijver vol 
met kikkerdril staat en het gezaaide op komt uit de grond.  Op dit moment 
is het weer prachtig op de tuin. Maar…….  

Maandag 8 juni bleek tijdens de bestuursvergadering dat 4 van de 5 
bestuursleden in september 2015 gaan 
stoppen met het bestuur van de 
kindertuin.De tijdsinvestering in de 
kindertuin was al voor de meeste 
bestuursleden (te) hoog. Daarnaast 
hebben de vertrekkende bestuursleden 
komend jaar minder tijd over en hebben 
een keus gemaakt.  

Dit was zeker geen gemakkelijke keus. 
Alle bestuursleden vinden dat kinderen op de basisschool kennis moeten 
maken met tuinieren en deze lessen in de natuur moeten ervaren.  De 
komende maanden gaan Everhard Reckman (penningmeester) en Buddy 
de Kleine kijken naar de mogelijkheden om de kindertuin open te houden. 
Heef u als lezer van deze wijkkrant ideeën hierover, dan horen we dat 
graag! U kunt uw reactie mailen naar onderstaand adres.  
Als bestuur hebben we meerdere opties genoemd: een nieuw bestuur, 
maar ook dan zijn er meer handen met kennis van zaken nodig in de tuin. 
Een vereenvoudiging van de tuin; alleen de cirkels en eromheen 
graspaden. Een boomgaard etc.…. 
Wij bekijken alle opties en maken dan een weloverwogen keus. Wij hopen 
dat kinderen ook in het schooljaar 2015/2016 naar de kindertuin kunnen 
gaan!  
 
 

Namens het bestuur, Johan Schurer (06 20 933 911) 
 

Alle reacties kunt u mailen naar: reckman@raadenadvies.eu 
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Verkeerssituatie MijnBuurtAssen 

Samen met wijkbewoners en gemeente willen we Assen-Oost veiliger 
maken door aandacht voor snelheidsvermindering, inrichting van de 
wegen en het mooier maken van wegdelen die nu nog niet goed zijn 
ingericht.  
 
Inleiding 
De maximumsnelheid in Assen-Oost is 30 km/uur. Het merendeel van de 
weggebruikers houdt zich daar aan en daar mogen we trots op zijn! 
 
Snelheid heeft effect op risico 
 
Snelheid heeft een grote invloed op de veiligheid. Als een fietser door een 
auto wordt geraakt, die 50 rijdt, is het meestal fataal. De veilige snelheid is 
maximaal 30, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid. Een ongeluk treedt eerder op, omdat de remweg 
langer is en de impact van een botsing is groter. Dat wordt in beide 
onderstaande plaatjes getoond.  

Omdat er in onze wijk ook veel kinderen en 
ouderen fietsen en de fietsers niet zijn gescheiden van de auto’s, is er 
reden om ongerust te zijn over risico’s.  
 
Bestaande situatie 
Assen-Oost is als oudste woonwijk ingericht als een 30 km/uur zone.   
Hier voldoet de inrichting van de wegen niet altijd aan. Het wegbeeld van 
de Pelikaanstraat – ter hoogte van het Pelikaan-eiland bijvoorbeeld - is 
nog het oude beeld van een 50 km weg. De ervaring en gevoel van 
meerdere wijkbewoners is, dat er soms hard wordt gereden en dat maakt 
dat men zich onveilig kan voelen. Dit blijkt ook uit gemeten snelheden. 
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Zo heeft er tijdelijk een matrixbord met een snelheidsmeter gehangen op 
de Tuinstraat (in 2012) en op de Pelikaanstraat, ter hoogte van de 
Roerdompstraat (feb. 2015). Dat was zeer zinvol want het verkeersbeeld 
was direct veel rustiger, al was er nog steeds een aanzienlijk aantal 
overschrijdingen van de maximumsnelheid.   
 
Snelheden tussen de 40 en 50 km/uur zijn niet ongewoon op de 
Tuinstraat. Per dag waren er 35 snelheidsoverschrijdingen in de orde van 
10-20km/uur. Uitschieters daarboven komen aantoonbaar voor.  
 
De gemeten snelheden op de Pelikaanstraat waren gemiddeld 30 km/uur; 
85% van het verkeer rijdt langzamer dan 40 km/uur. De 15% die sneller 
rijden dan 40 km/uur zitten grotendeels in de klasse van 40 - 50 km/uur 
(600 van de 4.400 mvt). 80 voertuigen rijden tussen de 50 en 60 km/uur.  
 
De verkeerscommissies van de scholen in Assen-Oost hebben in 2010-
2011 geïnventariseerd waar belangrijke verkeersknelpunten liggen in de 
wijk. Bij de Rolderstraat en de Vredeveldseweg, t.h.v. de Vrij School, zijn 
deze inmiddels opgelost. Maar wat resteert, is de parkeerproblematiek 
rondom de scholen, de signalering m.b.t. 30 km zone, hardrijders in het 
algemeen en op de Pelikaanstraat in het bijzonder, voorrang verlenen van 
rechts en het geven van een centrale plek op de weg aan fietsers (met 
name kinderen). Doordat we een oude woonwijk zijn, hebben we vele 
lange rechte wegen door de wijk. Deze zijn maar deels aangepast aan het 
30 km regime, d.m.v. bochten, verkeersdrempels e.d. Daar waar dit niet is 
gebeurd ontstaan de gevaarlijke en ongewenste situaties. 
 
Van Jan Santing, onze wijkagent, kregen we een overzicht van 
geregistreerde aanrijdingen in de Tuinstraat en de Pelikaanstraat sinds 
2009. Elk jaar vinden er aanrijdingen plaats en soms (3 tot 8 keer per jaar) 
wordt de politie erbij gehaald. Gelukkig is er in deze periode alleen maar 
materiële schade geweest. Het controleren van snelheden, met beboeten, 
op een 30 km weg wordt alleen in hoogst uitzonderlijke situaties gedaan. 
Dit is beleid vanuit de overheid, met instemming van de procureur- 
generaal. De laatste keer in Assen dat dit is gebeurd, leidde dit tot grote 
verontwaardiging bij de aanwonenden. Zij waren allemaal gepakt met 
boetes van in de 400 euro.  
De gemeente Assen is waarschijnlijk voornemens om per 2019 de 
Pelikaanstraat zodanig in te richten dat het gemakkelijker wordt voor de 
weggebruiker om de gewenste snelheid te rijden.  
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Met de nieuwe MFA zal ook de parkeerproblematiek rond de scholen voor 
een groot deel kunnen worden aangepakt. Maar verder zijn er voor de 
komende paar jaren geen snelheid remmende maatregelen gepland in de 
wijk. De problemen worden dus niet op de korte termijn en ook niet in de 
Tuin- en Brunelstraat opgelost. Sterker nog, behalve de bestaande zorgen 
om risico’s, zijn er de extra risico’s door bouwverkeer voor de MFA, 
bouwverkeer voor de nieuwe woningen van Actium, en mogelijk 
sluipverkeer door de aanleg van Florijn-as, in het bijzonder de 
Mandemaattunnel  en de 50km zone op de Dennenweg.  
 
Hoe kunnen we nu de beperkte groep snelheidsovertreders helpen 
herinneren aan de maximumsnelheid? Hoe belangrijk vinden we dit op 
andere plekken in de wijk?  Het is logisch om deze vraag in samenhang te 
beoordelen en aan te pakken, want de Brunelstraat, Tuinstraat en 
Pelikaanstraat lopen parallel. En de problematiek doet dat ook. Tevens 
graag overleg over rijroutes van het vracht/bouwverkeer. 

Plan                                                                                                    
Samen met wijkbewoners en gemeente willen we Assen-Oost veiliger 
maken door positieve aandacht voor een passende snelheid te 
genereren, door wegdelen die nu nog niet goed zijn ingericht veiliger en 
mooier te maken en de inrichting dus te verbeteren. Dit doen we in kleine 
stapjes.We gaan de gemeente helpen om een integraal plan te maken 
voor de lange termijn, d.w.z. ná voltooiing van de MFA en de herinrichting 
van de Pelikaanstraat. We gaan op de middellange termijn proberen in de 
straten waar dit nodig is, de signalering te verduidelijken 
(herhalingsborden  en aangeven van de maximumsnelheid op het 
wegdek), het wegbeeld optisch te versmallen (aanleggen van een 
fietsstrook ) en verfraaiing aan te brengen (kunstwerken en hangende 
bloembakken). Op de korte termijn gaan we positieve aandacht genereren 
voor een passende snelheid en alvast een deel van de signalering 
verbeteren.  

Peter Veldman, adviseur verkeer en vervoer van de gemeente Assen, en 
Anneke Nieuwenhuis, wijk maatschappelijk werkster, hebben samen 
beloofd om aan te geven wat de gemeente kan en wil doen op de korte 
termijn (maanden), middellange termijn (tot de herinrichting in 2019) en de 
lange termijn (na voltooiing MFA en herinrichting Pelikaanstraat). Zij 
zullen ook aangeven waar wij als bewoners subsidies kunnen aanvragen.  
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Concreet                                                                                                   
We stellen voor om op Nationale Burendag, 26 september, een 
evenement te organiseren met betrokken wijkbewoners in en om de 
betreffende straten, om positieve aandacht te genereren voor een 
passende auto-snelheid.  

We benutten, waar mogelijk, de energie van wijkbewoners, het 
bewonersoverleg, de verkeerscommissies van de scholen, en betrekken 
zoveel mogelijk de vertegenwoordigers van de politie, de gemeente 
Assen en MijnBuurtAssen.  
 
De omvang van het evenement hoeft niet groot te zijn. We streven naar 
1) het onthullen van extra signalering in Brunelstraat, Tuinstraat en 
Pelikaanstraat,  
2) de plaatsing van tenminste één kunstwerk ter verfraaiing,  
3) de bouw van een tweetal bloembakken in de Tuinstraat, en  
4) het uitdelen van klikobak-stickers aan bewoners van de wijk.  
In aanloop naar Nationale Burendag zullen we aan de politie vragen wat 
er mogelijk is om de weg een tijdje voor de kinderen te hebben en samen 
met de politie aandacht te vragen voor een passende snelheid. 
 
Een passend kunstwerk is bijvoorbeeld een stelletje metalen reigers op 
een sokkel in de Vogelbuurt. Signalering kan goed met herhalingsborden 
en kliko-stickers. 

Het zou mooi zijn als we ook de 
positieve inbreng van de 
gemeente op die dag al goed 
voor het voetlicht kunnen 
brengen. 
 
Hebt u wat dit betreft suggesties 
of opmerkingen?  Dan vragen 
we u die te laten weten aan 
MijnBuurtAssen, het 

bewonersoverleg of aan ondergetekenden. Hebt u energie? Realiseer dan 
zelf ook iets leuks in dit verband. Bij voorkeur samen natuurlijk. We 
overleggen er over op woensdagavond 17 juni om 19.30 in de Schulp. 
 
Daan Bos, Christine van der Wiel, Henk Blouw en Karin Heijkoop 
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 ‘Vrede ver-bindt’, 

maar begint dichtbij! 

Vredesweek 2015 (19 tot en met 27 september) 
Misschien iets voor jou? 

Tijdens de Vredesweek (elk jaar de laatste week 
van september) organiseren veel vrijwilligers in 
heel Nederland en daarbuiten, honderden 
evenementen die in het teken staan van de vrede. 
In Assen wordt voor het derde achtereenvolgende 
jaar de Vredesweek georganiseerd.  
 

Het thema van dit jaar is ‘Vrede verbindt’. 
Rondom dit thema zal zoals gebruikelijk een 
aantal activiteiten worden gehouden in de vorm 
van o.a. een concert, een film, een tentoonstelling 
en een theatervoorstelling.  
 

Maar vanwege het thema ‘Vrede verbindt’, willen 
we ook graag een activiteit organiseren op 
buurtniveau. Vanuit de organisatie is er voor dit 
onderdeel gekozen voor de wijk Assen-Oost.  
 

Om dit te kunnen realiseren is de organisatie o.m. 
afhankelijk van de inzet van buurtbewoners. 
 

Voor het uitvoeren van een aantal culturele activiteiten 
(o.a. muziek, poëzie, koken) is de organisatie op zoek naar een 5-tal 
huiskamerlokaties in de flats aan de Speenkruidstraat. In overleg met de 
buurtbewoners, die hun huiskamer beschikbaar stellen, 
zal er een activiteit georganiseerd worden. 
 

Voor aanmeldingen/reacties/ideeën/meer informatie (zie ook de website 
van de Vredesweek Assen: www.vredesweekassen.nl ) kunnen 
buurtbewoners contact opnemen met Bert Jippes of Johann Schmid:  
bert.jippes@home.nl of 0592-318784 
j.schmid@versatel.nl of 06-51406145  
 
Met een vriendelijke groet,   Werkgroep Mensenrechten en Vrede 
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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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