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Natuur in de Buurt 
 
Een mooi voorjaar?   
Een mooie ‘spring’ naar de zomer? 
Ieder mens heeft zo z’n eigen gevoel bij een mooi voorjaar.  
Niet teveel winter. Wel veel zon en zomerse temperaturen. 
Ook planten en dieren hebben hun eigen verlangens aan de lente.  
 
Een beetje koud en saai voorjaar was het wel. Nauwelijks vroege 
lentedagen. Geen ‘nawinter’ in april. Hoogstens een paar warme dagen 
pal voor Pinksteren. En koude dagen tijdens Pinksteren. Voldoende 
regen tijdens het gehele voorjaar. Echt niet veel uitschieters naar boven 
of naar beneden. Ook niet al te strenge nachtvorsten. 
Planten en dieren hebben in het voorjaar (vanaf januari tot de zomer) 
belang bij een stabiele stijging van de dagtemperatuur en regelmatig 
neerslag om de grond vochtig te houden voor plant en bodemdieren. 
Beide eigenschappen waren dit voorjaar royaal aanwezig. Voor plant en 
dier een ideaal voorjaar.  
 
Voor planten?  
Dit voorjaar geen warme verleiding voor te vroege en te snelle uitloop 

van planten. Maar wel voldoende 
vocht in april en me i om snel te 
groeien. 
Bomen, struiken en kleinere planten, 
ze staan allemaal volop en dik in 
blad en bloei. 
Er zijn lentes bekend waarin 
wintermaand februari soms zomerse 
temperaturen heeft. Op dat moment 
prachtig voor mens en natuur. 
Planten ontwikkelen zich 
razendsnel.  
Dan komt maart met temperaturen 
normaal voor de tijd van het jaar. 
Met een aantal strenge 
nachtvorsten. Vorstgevoelige 
planten sneuvelen of raken op z’n 
minst zwaar beschadigd. Dit 
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voorjaar ging het allemaal geleidelijk. 
Er viel ook regelmatig en voldoende neerslag. Ideaal voor de 
plantenwereld. 
En als het even een drogere periode was. De wortels van de  
meeste planten zijn in staat om de daling van grondwaterstand bij te 
houden. Aan vocht dus geen gebrek. 
 
Voor vogels?  
Goed weer dit voorjaar om het nestelen en broeden tot een goed einde 
te brengen.  
Het voedsel voor de jonge 
dieren was voldoende 
aanwezig maar ook 
bereikbaar.  
Een zomers aandoende 
maart kan totaal verkeerd 
uitpakken. De vogels 
gaan vroeg aan de leg 
onmiddellijk gevolgd door 
de broedperiode  Dan valt 
er begin april een koude 
periode in. Met flinke 
nachtvorsten. De grond 
bevriest zelfs en wormen 
raken daardoor tijdelijk onbereikbaar voor de broedvogels. Ook insecten 
als muggen houden zich schuil. De ouders  staan volkomen machteloos 
en sloven zich de hele dag uit om toch nog wat dierlijk voedsel te vinden. 
Het komt voor dat nesten met jonge vogels compleet omkomen van de 
honger en kou.  
Ook een droogteperiode tijdens de broedtijd houdt risico’s in. Bij vochtig 
weer zitten de wormen en larven in of net onder de wortelzode (plm. 5 
cm.). Deze diepte is goed bereikbaar voor de ouders. In een 
droogteperiode daalt de vochtgrens. De wormen kruipen dieper weg en 
zijn daardoor moeilijker bereikbaar. Een merel bijvoorbeeld moet veel 
langer trappelen om een worm naar boven te krijgen. Voedseltekort 
dreigt voor de jonge dieren waardoor het nest geheel of gedeeltelijk kan 
uitsterven. 
Insecteneters onder de vogels, bijvoorbeeld zwaluwen, zijn in de 
voerdertijd voor hun jongen afhankelijk van zacht en vochtig weer. Ideaal  
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voor insecten en daardoor ook voor insecteneters. Wanneer er plotseling 
een koude noordenwind opsteekt kruipen de insecten weg. 

Zwaluwen worden radeloos en jagen 
onafgebroken op de enkele insecten die 
zich nog later zien. Bepaalde jonge 
vogelsoorten gaan bij honger in een soort 
winterslaap. De lichaamstemperatuur 
(normaal 40 graden) daalt een aantal 
graden waardoor de jonge dieren minder 
voedsel nodig hebben en op die manier 

toch een (extreme) koude periode kunnen overbruggen. Er waren dit 
voorjaar wel koude periodes van enkele dagen maar de jonge dieren 
hebben wel voldoende buffer voor enkele koude dagen.  
  
Voor insecten? 
Insecten hebben ook een prachtige winter en voorjaar achter de rug. 
Geen vorst waarbij larven doodvriezen. Geen extreme nattigheid waarbij 
ze letterlijk beschimmelen. Al met al, een ideale lente 2016 die de zomer 
van 2016 een prima start geeft. Er zal vast veel te zien en te beleven zijn 
in de natuur, ook in en nabij Assen-Oost. 
Veel plezier en geniet ervan. 
IVN-Assen e.o. 
Louis de Jong en Arie Keijze 
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Reanimatie netwerk in Assen-Oost 
 
Reanimatie door buurtbewoner binnen 6 minuten helpt levens 
redden 
Het bewonersoverleg Platform Assen-Oost gaat, samen met 
reanimatie-instructeur Els de Vos, de Hartstichting helpen bij haar 
missie om slachtoffers van een hartstilstand in heel Nederland binnen 6 
minuten te kunnen helpen. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen 
aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en behandeling 
met een AED(Automatische Externe Defribillator) binnen 6 minuten 
vergroot de kans op overleving.  
Om levens te redden is snel handelen bij een hartstilstand van 
levensbelang: 112 bellen, reanimeren en behandelen met een AED. De 
eerste 6 minuten zijn daarin cruciaal. In veel gevallen duurt het langer 
voordat professionele hulpverleners ter plaatse 
zijn. Daarom bouwt de Hartstichting aan een 
landelijk dekkend netwerk van 
burgerhulpverleners. Op het moment dat een 
buurtbewoner een hartstilstand krijgt en 112 is 
gebeld, ontvangen burgerhulpverleners die 
aangemeld zijn bij het netwerk in onze regio 
Hartslag Nu een bericht op hun telefoon. In het 
bericht staat de locatie van het slachtoffer. Meerdere mensen in de 
omgeving krijgen de oproep. De burgerhulpverleners krijgen de 
mededeling om direct naar de locatie te gaan of eerst een AED op een 
specifiek adres op te halen. Daardoor is de kans groot dat samen hulp 
wordt verleend aan het slachtoffer.  
Uit onze informatie blijkt dat er in Assen-Oost zeer weinig 
geregistreerde burgerhulpverleners zijn. Op diverse locaties is er 
wel een AED aanwezig, maar geen een is (nog) aangemeld bij het 
netwerk en 24 uur per dag bereikbaar. 
Elkaar kunnen helpen, je buurman kunnen 
reanimeren is een mooie manier om een bijdrage te 
leveren aan je buurt of regio. Door je aan te melden 
als burgerhulpverlener kun je levens redden. Wij 
roepen alle mensen van 18 jaar en ouder met 
een geldig reanimatiecertificaat op zich te 
registreren bij Hartslag Nu: www.hartslagnu.nl 
als burgerhulpverlener. Je staat dan vrijwillig  
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aangemeld bij het oproepsysteem en kunt via de website of app 
aangeven op welke tijden en adressen je oproepen wilt ontvangen. Ook 
kun je je GPS aanzetten en zo worden opgeroepen op een andere 
locatie. Heb je nog geen reanimatiecursus gedaan, maar wil je wel 
burgerhulpverlener worden, meld je dan aan voor de cursus bij 
Reanimatie Drenthe, tel. 0593-331018 of e-mail: 
gerelsdevos@ziggo.nl  
Ook roepen wij de eigenaren van een AED op deze aan te melden 
bij het netwerk. Wij kunnen eventueel helpen deze ook 24 uur per dag 
bereikbaar te maken. Door uw AED aan te melden bij het 
oproepsysteem kan deze worden gebruikt om levens te redden in de 
buurt van uw pand. 
 
U kunt uw AED heel eenvoudig aanmelden bij het oproepsysteem 
Hartslag Nu: www.hartslagnu.nl   
Voor overleg, informatie of vragen kunt u terecht bij: 
Els de Vos, tel. 0592-860681, e-mail: gerelsdevos@ziggo.nl 
Roel Borstlap,  
tel: 0592-318903, e-mail: roelborstlap@hotmail.com  
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OBS De Flint, Ekehaar 
 

(Bijna) de leukste dag van het schooljaar; SCHOOLREIS!          
Afgelopen week hebben de kinderen van basisschool De Flint (groep 1 
t/m 5) één dag genoten van een wereldexpeditie. In WILDLANDS 

reisden ze 
samen met 
klasgenoten – of 
beter gezegd 
expeditiegenote

n – door de 
jungle, het 
poolgebied en 
de savanne. Als 

echte 
globetrotters 

ontdekten de 
kinderen nieuwe werelden, stonden ze oog in oog met wilde dieren en 
beleefden spannende avonturen!  Onderweg leerden ze bovendien van 
alles over biodiversiteit en duurzaamheid. Met de kinderen naar 
WILDLANDS was niet zomaar een schoolreis: het was een heuse 
expeditie over de wereld. Actief, leerzaam en leuk! Genoten hebben we, 
allemaal.                                                                                                      
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Platform Assen -Oost 
In het bewonersoverleg, Platform Assen-Oost, zitten bewoners uit 
de diverse buurten in Assen-Oost. De wijkagent, de wijkbeheerder 
en op uitnodiging een lid van het buurtteam. Gebeurtenissen, 
problemen en mogelijke oplossingen worden besproken. Iedere 
wijkbewoner kan een vergadering bijwonen, vragen stellen of iets 
toelichten. Elke derde maandagavond van de maand vergaderen 
we vanaf 19.30 uur in het buurtcentrum De Schulp. Als u eens 
mee wil doen, graag uw  aanwezigheid tevoren kenbaar maken via 
ons e-mailadres: platformassenoost@gmail.com.  
Hieronder enkele onderwerpen die aan de orde zijn geweest. 
 Stila (Stichting Leefbaarheid Assen), door Roeli Prikken werd 
enige uitleg gegeven. Stila ondersteunt burgerinitiatieven, zoals de 
gemeente dat in het verleden deed.     Nu wordt dit beoordeeld 
door een burgerpanel.  
Er wordt nauw samengewerkt met 
Mijnbuurt Assen. Stila honoreert 
initiatieven om te leren van elkaar. Er 
wordt geen geld beschikbaar gesteld 
voor eten/drinken/menskracht – wat 
mensen zelf kunnen doen moeten ze zelf doen – maar  
wel voor materialen, zoals gereedschap voor een moestuin, of een 
spel in de zomer. Initiatieven moeten een verbindend karakter 
hebben in de wijk en het is goed dat deze initiatieven ook over 
andere wijken verspreid kunnen worden. 
 
AZC (Asielzoekers centrum)  In het oude NAM-kantoor komt een 
AZC voor 1000 bewoners. De verbouwing van het gebouw zal 
tegen het eind van het jaar klaar zijn. Tot dan zitten er vanaf half 
april ongeveer 450 mensen, vooral gezinnen uit Syrië, in 
noodgebouwen. Om het verblijf van deze mensen in onze 
gemeenschap zo aangenaam mogelijk te laten zijn, zowel voor 
hen als voor de bewoners uit de omliggende buurten, is er een 
‘Omwonenden overleg’ in het leven geroepen, dat maandelijks bij 
elkaar komt. Hierin zit de locatiemanager van het COA( Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers), vertegenwoordigers van de 
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gemeente, de wijkagent, de wijkbeheerder, bewoners van het 
Zuiderpark en twee leden van het bewonersoverleg Platform 
Assen-Oost. Zo kan er laagdrempelig informatie worden 
uitgewisseld, problemen opgelost worden en initiatieven voor 

goede contacten 
tussen bewoners en 
asielzoekers ontwikkeld 
worden. 
Als u een probleem of 
initiatief wilt bespreken, 
kunt u dat via ons 

bovenstaande e-mailadres kenbaar maken. Bij een acuut 
probleem kan gebeld worden met het AZC 088-7154900 of stuur 
een e-mail naar de wijkagent Natasja Kiewiet: 
natasja.kiewiet@politie.nl  
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Project KNOP: voor ouderen door ouderen 
Nieuw! Het KNOP (KennisNetwerk Ouderen en Preventie) project is een 
beweegprogramma voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
te functioneren. Ouderen geven daarbij zelf aan wat zij prettig en nuttig 

vinden. De gesprekken waarbij ouderen, 
fysiotherapeuten, studenten en 
beweegprofessionals samen om tafel zitten zijn 
net afgerond. Vanaf september beginnen wij 
een pilot van dit programma. Meer informatie 
kunt u op de website vinden van Paramedics. 
Wilt u meer informatie over het 
beweegprogramma of alvast aanmelden om 
deel te nemen aan de pilot? Stuur dan een mail 

naar info@paramedics.nl  

 
Nieuwe cursus buteyko is bekend 
De nieuwe data voor de cursus buteyko is bekend. 1,2,8,9 en 15 
oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur zal Masha u de buteyko-methode 
aanleren. Deze methode is gebaseerd op nieuwe inzichten in de 
manier waarop diepe ademhaling astma en vele andere aandoeningen 
veroorzaakt. De buteyko-methode zorgt ervoor dat deze aandoeningen 
verminderen of zelfs verdwijnen.  

 
Heeft u last van rug- en/of nekklachten? 
Kom dan naar het nieuwe Rug- en Nekcentrum in Assen, gevestigd in 
het Fitland-pand. Zij beschikken over de 
nieuwste apparatuur en kennis om u zo 
snel mogelijk weer pijnvrij te krijgen.  
Een afspraak maakt u door te bellen 
naar 0592-311 161.  

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

Op woensdag 18 mei was er weer de jaarlijkse wijkavond in De Schulp. 
Voorzitter Fred Kuipers vertelde kort over enige activiteiten van Platform 
-Oost. Daarna hielden een aantal sprekers over diverse onderwerpen 
een korte inleiding, waarna men na de pauze via een persoonlijk 
gesprek met de sprekers of eventuele collega’s verdere informatie kon 
krijgen. Daarnaast waren er vertegenwoordigers van Humanitas, Vaart 
Welzijn en de werkgroep Valkenstijn  voor informatie over hun 
activiteiten. Hiervan werd geanimeerd gebruik gemaakt. De sprekers 
waren Annet Laurijsen over Actium; Judith van den Berg van de 
Milieufederatie, die praktische tips gaf over onkruidbestrijding zonder gif; 
Harry Trip vertelde iets over de organisatie van de WhatsApp groep voor 
buurtpreventie in zijn wijk; Erik Postma vertelde over 
een lokale energiecoöperatie, waarvan hij, samen 
met Ton Verloop, initiatiefnemer is. Een 
onderneming die wordt bestuurd en gefinancierd 
door leden die ook gebruik maken van die 
onderneming. Deze coöperatie wil zoveel mogelijk 
inwoners van Assen interesseren voor duurzaam energiegebruik. Hun 
coöperatie is onderdeel van de Drentse KEI, de Drentse Koepel Energie-
Initiatieven (www.drentsekei.org). Deze koepel geeft advies en deelt 
kennis over energie besparen, lokaal duurzame energie opwekken en 
het starten van een duurzame energiecoöperatie. In Assen wordt 
inmiddels 3 à 5% van de energie lokaal en duurzaam opgewekt, en dat 
komt een beetje overeen met het landelijke niveau. Erik wil graag naar 
100% groene en lokale energie en naar een meer duurzame 
samenleving die ook voor toekomstige generaties geschikt is. Erik en 
Ton zijn bereikbaar via erik.postema@ecduurzaamassen.nl en 
ton.verloop@ecduurzaamassen.nl. Als laatste sprak Cor Nijmeijer van 
het COA over de opvang van vluchtelingen. In Assen zijn er vooral 
gezinnen met kinderen, vooral uit Syrië, verder uit Afghanistan, Irak en 
de Balkanlanden. Er worden zoveel mogelijk mensen uit hetzelfde land 
of van dezelfde religie bij elkaar gezet. Er wordt gezorgd voor een goede 
dagbesteding. Kinderen gaan naar school, volwassenen krijgen les in de 
Nederlandse taal, gewoonten en gebruiken, waaronder ook verkeersles 
en fietsles. Men kan op het terrein inkopen doen voor de basale 
behoeften bij een rijdende winkel. Het zou voor wederzijds begrip goed 
zijn als er contacten met wijkbewoners worden gelegd. 
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Zomeractie Sportcentrum 
Wilt u deze zomer in beweging 
blijven? Kom dan bij ons sporten 
tegen een bodemprijs! In de 
maanden juli en augustus kunt u voor 
maar €20,- per maand onbeperkt 
sporten! 
 
Tijdens deze periode zijn geen 
groepslessen beschikbaar en gelden 
aangepaste openingstijden. Wilt u 
zich aanmelden of meer informatie, kom dan langs of stuur een mail 
naar sportteam@paramedics.nl.  

 
Sportcentrum gecertificeerd  

Hart&Vaat beweegaanbieder 
Het Paramedics sport- en leefstijlcentrum is sinds april 2016 
gecertificeerd om training te geven aan mensen met Coronair lijden en 
hartfalen. Deze training werd aangeboden door de Hart- en Vaatgroep.  
 
Het sport- en leefstijlcentrum is continu bezig zich te ontwikkelen. 
Daarom is sinds december 2015 het leefstijlcentrum ook officieel Fit!Vak 
preventiecentrum (pre)diabetes en overgewicht. 
Dat betekent dat wij, naast de reguliere fysiotherapie, aantoonbaar 
kwaliteit kunnen leveren voor mensen met aandoeningen en 
beperkingen. Wilt u meer weten, neem dan contact op met 
t.peek@paramedics.nl. 

 

 

 

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
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Ot en Sien feest op de Flint in Ekehaar 
 

Op vrijdag 22 april vierde obs de Flint in Ekehaar dat het 125 jaar 

geleden was dat de vierde school in de Broekstreek is gebouwd. De 
steen behorende bij de bouw van de vierde school is, nadat hij jarenlang 
was gebruikt als bestrating in een oprit, weer terug gevonden in 
Ekehaar. Intussen zit de huidige school al in het zevende gebouw maar 
kan de Broekstreek terugkijken op meer dan 225 jaar onderwijs. Een niet 
geringe prestatie. 
Met de kinderen en het team is deze dag gevierd in Ot en Sien sferen. 
In één van de lokalen had de school een mini-tentoonstelling gemaakt 
met de geschiedenis, lesmaterialen en foto`s uit een heel lang stukje 
onderwijsgeschiedenis. Burgemeester Erik van Oosterhout verrichtte de 
feestelijke opening met de onthulling van de gedenksteen. Ook veel 
buurtbewoners waren aanwezig om deze ochtend mee te vieren, de 
tentoonstelling te bekijken en even bij te praten onder het genot van een 
kopje koffie en heerlijke oudewijvenkoek. 
Het onderwijs in de Broekstreek is begonnen rond 1799 toen de eerste 
school, na een loting tussen Amen en Ekehaar, werd gebouwd in Amen. 
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In 1831 wilde het gemeentebestuur het schooltje vergroten. De boeren 
van Ekehaar zagen hun kans schoon om de school naar Ekehaar te 
verplaatsen. Ook voor de kinderen van Eleveld zou dat beter zijn. Deze 
poging stuitte echter op hevig verzet van de Amer bevolking. Zij hadden 
immers het gunstige lot getrokken en hadden dus recht op een school in 
hún dorp. Na bemiddeling van de overheid werd besloten de oude 
school niet te vergroten maar af te breken en een nieuwe te bouwen 
halverwege Amen en Ekehaar. In 1863 heeft koning Willem III besloten 
een hulponderwijzer aan te stellen aan deze openbare school in de 
Broekstreek. In 1891 werd de vierde school gebouwd, nu dus 125 jaar 
geleden. De huidige, zevende school werd in augustus 1983 feestelijk 
geopend, ook toen in Ot en Sienstijl. Nog steeds kan de Flint trots zijn op 
een grote betrokkenheid uit het dorp en omstreken en op het 
enthousiasme van het team en de leerlingen. Op naar de volgende 125 
jaar! 

Lezing woensdag 29 juni 2016   

Een nieuwe zorgverzekering: de gezondheidsverzekering Wij, de 
initiatiefnemers, zijn met een team van betrokken mensen keihard aan 
het werk om voor 1 januari 2017 een nieuwe zorgverzekering te 
realiseren: de Gezondheids Verzekering. Een nieuwe zorgverzekering 
waar keuzevrijheid en betaalbaarheid de kernpunten zijn. Een nieuwe 
zorgverzekering waar een ieder de mogelijkheid krijgt om tot maximaal  
5.000 euro per jaar eigen keuzes te maken om gezond te worden. Een 
zorgverzekering, die helderheid biedt en waaraan mensen mee kunnen 
bouwen. Deze lezing geeft je uitleg over de opzet van deze 
Gezondheids Verzekering en wat dat voor je kan betekenen. Voor jou 
als persoon, maar ook voor jou als behandelaar/therapeut/arts. De basis 
ligt er, de structuren zijn uitgewerkt en de tijd is er rijp voor om het ook 
daadwerkelijk te gaan doen. Met elkaar!  De lezing wordt gegeven door 
een van de initiatiefnemers, Robbert Geelen, of door een ander lid van 
het Gezondheids Coöperatief Nederland die alle 'ins en outs' kent. 

 'SAMEN ZIJN WIJ DE VERANDERING' 
 www.gezondheidscooperatief.nl 
 Spreker(s)   : Ine Braaksma en/of Petra Hoetz    

Locatie        : De Schulp/ Buizerdstraat 10/ 9404 BB Assen  

Aanvang      : 19.30 uur, welkom vanaf 19.00 uur  

Entree          : € 6,-- / opgave:  0616173262  
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Wat gebeurt er op de Regenboog…. 
 

Nieuwbouw 
Elke dag zie je dat ons nieuwe gebouw meer vorm krijgt. Hoe de ramen 
gesitueerd zijn, wat voor kleur de stenen hebben, waar de ingang komt. 
Vorige week zijn we met een groep kinderen binnen geweest. Allemaal 

een helm op en dan een kijkje 
binnen nemen, wat leuk was dat 
zeg! We konden zien waar de 
lokalen kwamen, waar het 
leerplein en de bibliotheek kwam 
en niet te vergeten ons 
technieklokaal. We krijgen zelfs 
ons gymlokaal in het gebouw, 
heerlijk want dan hoeven we niet 
meer te lopen naar het oude 

gymlokaaltje aan de Vredeveldseweg. Volgende week komt de 
binnenhuisarchitect een presentatie geven over de inrichting. Zij is met 
onze wensen aan de slag gegaan en we zijn heel benieuwd wat ze 
allemaal gaat voorstellen. Wij hebben er zin in en kunnen haast niet 
wachten….. 
 
Project 
Momenteel werken we over ontspanning. 
In de onderbouw is dit thema gericht op 
kunst. Zo leren de kinderen allerlei 
kunstenaars kennen en mogen ze zelf hun 
eigen kunstwerk maken van Mondriaan, 
Kandinsky of Van Gogh. Natuurlijk zijn er 
twee echte kunstenaars op bezoek 
geweest en zij hebben met de kinderen 
twee prachtige grote schilderijen 
gemaakt. De huishoek is een atelier geworden waar de kinderen naar 
hartenlust kunnen schilderen.  De grotere kinderen werken over 
bewegen en gezondheid. Met de olympische spelen in het vooruitzicht is 
dat natuurlijk een mooi onderwerp. De kinderen hebben al geleerd hoe 
de olympische spelen ontstaan zijn en hoe er vroeger in het oude Rome 
werd gesport. Ook mogen de kinderen hun eigen sport presenteren aan 
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de rest van de groep. De woordenschat wordt uitgebreid, want de 
kinderen uit groep 6 hebben de woorden: incasseren, timing, parcours 
en sensationeel in hun woordenpakket zitten.  
Wist u dat… 

• Wij een Goededoelenmarkt hebben gehouden? Alle kinderen mochten 
zelf iets organiseren op het plein om geld op te halen. Er werden 
plantjes verkocht, dansjes gedaan, nagels gelakt, cup cakes verkocht 
en nog veel meer. We hebben €380,- opgehaald. Dit gaat naar het 
goede doel ‘fietsen voor een huis’.  

• De kinderen van groep 6, 7 en 8 deze week op schoolkamp naar 
Schiermonnikoog zijn. 

• Wij meedoen aan de avondvierdaagse en we hiervoor al druk liedjes 
aan het oefenen zijn. 

• We afgelopen jaar meegedaan hebben aan een pilot voor meer 
muziek op de basisschool. 

• Groep 4 /5  meedoet aan een project om afval te scheiden. 
• Groep 8 gestart is met het oefenen van de musical. 
• Het rekendoel van groep 7 van deze week is het kennen van de 

procenten bij breuken.                                                                
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Hippe Kringloop en Beeworkz 
 

Onlangs is in de voormalige provinciale bibliotheek in Assen Oost de 
Hippe Kringloop winkel geopend, heeft u het al gezien of misschien bent 
u er al geweest? We willen ons graag voorstellen aan u en vertellen wat 
we doen.  
 

De Hippe Kringloop winkel heeft een assortiment van gebruikte, 
gepimpte en zelfgemaakte artikelen. De winkel beschikt ook over een 
“Koffie, Thee & Lekkers” café. Een gezellig café waar u terecht kunt voor 
een kopje koffie, huisgemaakte lekkernijen of een lekkere lunch. 
 

Hippe Kringloop is onderdeel van Beeworkz. Beeworkz biedt 
werktrajecten en arbeidsmatige dagbesteding voor mensen die door 
verschillende oorzaken een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  
De Hippe Kringloop wordt gerund door het team van Beeworkz waarbij 
iedereen een eigen rol en functie heeft passend bij zijn of haar eigen 
traject.  
  
Wat we doen, en wat we heel leuk vinden, is ingekomen spullen een 
tweede leven te geven of te recyclen tot een nieuw bruikbaar product. 
We gebruiken oude LP’s bijvoorbeeld voor het maken van een klok of 
een lampenkap, of verven oude kastjes met een hip kleurtje. Echt 
onvoorstelbaar wat je allemaal kan hergebruiken. Zo hebben we van 
rubberen lint van een paardenbak handvatten gemaakt voor dienbladen 
van pallethout. Kortom, we kunnen (bijna) alles gebruiken.  
 

Heeft u nog spullen die uzelf niet meer gebruikt of nodig heeft en 
waarvan het zonde is deze weg te gooien? Wij geven deze spullen 
graag een tweede leven! 
Wat belangrijk is, is dat de goederen verkoopbaar of recyclebaar moeten 
zijn. Wat vaak handig is, is een foto mailen, zodat we kunnen zien of we 
er iets mee kunnen. Telefonisch overleg is ook altijd goed of kom gerust 
even langs. De Hippe Kringloop is geopend van maandag tm vrijdag van 
10:00 tot 17:00 

Adres: Brunelstraat 77 (ingang Pinksterbloemstraat) in Assen 
Tel: 06-14244783 
Email:   info@hippekringloop.nl / info@beeworkz.nl 
Website:  www.hippekringloop.nl / www.beeworkz.nl  
 

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op       
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Een sportief familie of personeelsfeestje?                                       
 
Wilt u een sportief familie-of personeelsfeestje? Boek dan ons jeu de 
boules-arrangement. 
Vanaf 12 personen kunt u terecht voor een gezellige middag of avond. 
U speelt dan eerst 2 tot 3 uur jeu de boules met koffie en cake. Daarna 
of tussentijds is de mogelijkheid voor een BBQ of buffet. 
Even moe van het spelen, dan kunt de buurtkennisquiz spelen!  
De kosten voor dit arrangement variëren en kunt u zelf invullen. 
 
 
Voorbeeld: 20 personen jeu de boules met quiz. 
2 x koffie of thee 
2 consumpties (meerdere drankjes is extra) 
Uitgebreide BBQ de luxe € 20,- p.p. 
Arrangementen kunt u bespreken bij de bar. 
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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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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 

Afronding seizoen 
 

De competities zijn ten einde en de vrijdagochtendgroep is ook aan de 
zomerstop begonnen. Kortom het seizoen 2015/2016 zit er weer op. Ter 
afsluiting waren er bij onze vereniging “Clubkampioenschappen”. Uit de 
voorrondes blijkt wie voor de A-poule en wie voor de B-poule in 
aanmerking komt. Vervolgens wordt in elke poule gestreden voor de 
meeste overwinningen om zich de winnaar van die poule te mogen 
noemen. Dat geeft spannende en mooie wedstrijden en de winnaar van 
de A-poule, de clubkampioen, krijgt voor één jaar de bijbehorende 
wisselbeker, met daarin zijn of haar naam gegraveerd, mee naar huis. 
 

Ook andere verenigingen organiseren speciale toernooien ter afsluiting 
van het seizoen. Zo was er bij LTC (Langedijk Talmastraat Combinatie) 
een gezelligheidstoernooi voor alle LTC’ers aangevuld met genodigden. 

Ook het team waar ik bij hoor was 
uitgenodigd. Allemaal 4 wedstijden 
spelen in diverse poules voor het beste 
individuele resultaat. Bij binnenkomst 
een kopje koffie met koek of cake en 
tussendoor kaas, worst of roggebrood 
met haring. Leuk tafeltennis, gezellig 
sfeertje en lekkere hapjes. 
 

Gitaarmuziek met zang 
 

Ook de nazit was verrassend aangenaam. Twee LTC’ers speelden op 
hun gitaar en ze zongen ook nog daarbij. Halverwege de nazit was de 
bekendmaking van de resultaten en de prijsuitreiking. Voor de hoogst 
geëindigde in elke poule was er een mooie thermoskan en voor alle 
andere deelnemers een “mok” als aandenken. Ook was er een 
thermoskan voor ons 89-jarig erelid Tiny Sijken. Zij was als supporter 
van onze club aanwezig. Lijkt het je leuk om te proberen of tafeltennis 
wat voor je is, kom dan vanaf eind augustus vrijblijvend bij ons 
“proeftafeltennissen”. De maandagavond is trainingsavond, 
dinsdagavond is wedstrijdavond voor thuiswedstrijden en op 
vrijdagochtend is er gezellig recreatief tafeltennis. Voor nadere info en 
aanmelding kunt u terecht in ‘huis van de buurt’ De Schulp.  
Albert Eleveld 
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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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Jeu de boules 
 

Het zomerseizoen staat voor de deur en we kunnen weer naar 
buiten. Een mooie gelegenheid om onze jeu de boules-banen te 

gaan ontdekken. Alle 
bewoners mogen voorlopig 
gratis gebruik maken van 
onze banen, mits er geen 
activiteiten zijn besproken. 
Wilt u zeker zijn van een 
baan op een afgesproken tijd 
dan betaalt u voor drie uur € 
3 per baan. Verder willen we 
een jeu de boules-clubje 
oprichten. U kunt zich 

aanmelden op tel 0622485808 via deschulp@home.nl of het 
aanmeldformulier in De Schulp. Hieraan zijn voorlopig geen kosten 
verbonden. 
Het is de bedoeling dat we met enige regelmaat gaan spelen, 
misschien wel in onderling competitieverband. Ook willen we 
proberen een stadscirculatiecircuit te starten. Verder jeu de 
boules-activiteiten met BBQ, stamppot of  een ander thema. We 
zijn nog op zoek naar een naam voor onze club. Wie een 
passende naam bedenkt 
krijgt een lekkere rollade!  
Er zijn arrangementen  

mogelijk van 6 tot 15 
personen voor een gezellige 
middag jeu de boules 
inclusief koffie met gebak, 
warm hapje en consumptie 
vanaf € 8,- p.p. 
Jeu de boules-ballen, zijn 
tegen een borg ( € 25,- ) te 
leen bij de bar! 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 


