
1 

 

 

 

Colofon                                                   
                                 

Wijkkrant Assen–Oost  
       
Verspreiding   

Digitaal of  papieren versie 
op aanvraag 
 

Inhoudsopgave 
 

  

Natuur in de Buurt  blz. 3 
Platform Assen-Oost  blz.8 
Werkgroep Valkenstijn blz. 16 
T.T.V. Oost   blz. 18 
Paramedics    blz. 20 
Kindertuin   blz. 22 
Oversteek Spoorstraat blz. 24 
Rommelmarkt   blz. 26 
Belangrijke Telefoonnrs blz. 27 
Dierenweide/Valkenstijn blz. 29 
Struikelstenen   blz. 31 
Kerstmarkt De Schulp blz. 35 
      
 
 
 
Kopij kan aangeleverd worden  per 
e-mail in Microsoft-Word op          
A5-formaat. 
Dit moet uiterlijk 31 maart  binnen 
zijn. 
De redactie houdt zich het recht voor 
teksten de redigeren of te verkorten. 
Maart 2011 

Wijkkrant ASSEN – OOST 
 

Wijknieuws  mededelingen informatie cursussen 

                           e-mail: redactie.scw@home.nl  

                                uitgave september 2016  

 

     



2 

 

 



3 

 

Colofon                                                   
                                 

Wijkkrant Assen–Oost  
       
Verspreiding   
Digitaal of  papieren versie 
op aanvraag 
 

 
Redactie  
 Hilde Huizinga 
Johan Jongman 
 
 

Advertenties  
De Schulp Tel. 0592 313155  
 

Bezorging  
Tel. 0592 313155  
 
 

Inleveradres Kopij  
De Schulp Buizerdstraat 10  
9404 BB Assen  
 
Website 

deschulp-assen.nl  
 
E-mailadres                                
Redactie.scw@home.nl  
 

Bankrekening  
NL61ABNA0439081505 
 t.n.v. De Schulp Assen 
 

 

 

 

 
 

Inhoudsopgave 
 

  

Natuur in de Buurt  blz. 4 
T.T.V. Oost   blz. 9 
Regenboogschool  blz. 11 
Platform Assen-Oost  blz. 13 
OBS de Flint   blz. 17 
Juridisch loket   blz. 19 
Multikoor   blz. 21 
Wijkfeest Assen Oost  blz. 23 
Activiteiten De Schulp blz. 25  
Huis van de buurt  blz. 27 
Paramedics    blz. 29 
Kindertuin   blz. 22 
Belangrijke Telefoonrs blz. 31 
Kerstmarkt De Schulp blz. 34 
  
 
 
 
Kopij kan aangeleverd worden  per e-
mail in Microsoft-Word op   A5-formaat. 
Dit moet uiterlijk 30 november  binnen 
zijn. 
De redactie houdt zich het recht voor 
teksten de redigeren of te verkorten. 
Oktober 2016 



4 

 

Natuur in de buurt 
 
In 2015 is het Stroomdallandschap Drentse Aa ter hoogte van Deurze 
behoorlijk op  de schop genomen. De kronkels in de beek zijn weer 
terug. Het is weer als vanouds.  
Staatsbosbeheer heeft ten westen en zuiden van Deurze drie 
wandelroutes uitgezet om het gebied te bezoeken en toch niet te 
verdwalen. Het wemelt er van de kleine akkertjes, weilandjes en paadjes 
in gebruik bij boeren uit Deurze en Anreep. Het stroomdal Drentse Aa is 
voor het grootste deel in eigendom van Staatsbosbeheer 
  
Drie routes 
Er zijn drie routes voorzien van paaltjes. 
- een gele route van plm. 1,5 kilometer 
- een blauwe route van plm. 5,5, km.  
- een rode route van plm. 8 km.  
Op sommige stukken vallen twee of wel drie routes samen. De paaltjes 
zijn daar voorzien van 2 (of 3) kleuren. 
 
Startpunten 
Uitgangspunt van de routes ligt bij ‘De Aanleg’ aan de Rolderhoofdweg 
tussen Assen-Oost en Rolde Daar kun je de auto parkeren of je fiets 
neerzetten.  
Er is een routekaartje met plattegrond en beschrijving van het gebied. 
Verkrijgbaar bij Café ‘De Aanleg’, één van de toegangspoorten van het 
Stroomdal.  
 
Oostgrens van 
stroomdal met 
akkers en weilanden 
De gele en rode 
routes begingen bij de 
Aanleg. Een 
gras/zandpad dat 
loopt tussen rechts 
het stroomdal en links 
de plaats Deurze. Na 
een paar honderd 
meter kom je uit bij 
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het ooievaarsnest. Nog een paar stappen en daar is het fietspad 
waarover je het stroomdal kunt oversteken. De gele route gaat hier ook 
echt over de brug. De rode en blauwe route gaan vóór de brug linksaf 
een gras/zandpad op. We lopen zo’n anderhalf tot twee kilometer over 
de grens waarbij links landbouwgrond en rechts het stroomdal ligt.   
 
Sporen getrokken door ijstongen 
Het Stroomdal van de Drentse Aa is een dal tussen de Rolder rug aan 
de Oostkant en de Vriezer rug aan de westkant. De breedte van het 
stroomdal is gemiddeld enkele honderden meters met hier en daar 
uitschieters in de breedte. Het dal is zo’n slordige 150.000 jaar geleden 
gevormd. (voorlaatste ijstijd). Op gezette afstanden van elkaar trokken 
ijstongen diepe sporen in de bodem. Na het wegtrekken van de ijslaag 
bleven de sporen achter die geleidelijk dichtstoven. De ruggen en dalen 
zijn tot de dag van vandaag nog zichtbaar in het landschap.  
In het midden van het stroomdal kronkelt weer het Deurzerdiep. (In de 
stroomrichting vanuit het zuiden tussen Amerdiep/Witterdiep naar het 
noorden in Loonerdiep).  
 
Kronkelende beken. 

De kronkels 
vormen met elkaar 
een grillig patroon. 
In de loop van de 
eeuwen versterkt 
zich dat. Zoek 
eens zo’n kronkel 
op. Je ziet het 
water aanstromen 
en het kiest de 
buitenbocht (wet 
van de traagheid). 
Het water schuurt 
met hogere 
snelheid door de 
buitenbocht. 

Millimeter voor millimeter slijt de buitenbocht uit. Aan de binnenbocht 
tegenover de buitenbocht is het water betrekkelijk rustig. Zo rustig dat er  
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in de binnenbocht zelfs slip neerslaat. Per saldo is de kronkel groter 
geworden. Een proces van jaren en zelfs eeuwen. 
 
Romantisch zwembad? 
Na plm. anderhalf kilometer gaat de route rechtsaf het stroomdal in. 
Even een moment om, rechtdoor, een uitstapje te maken naar het 
Deurzer zwembad. Nu een heerlijk rustpunt, vroeger op warme 
zomerdagen een trekpleister voor jong en oud. 
Het speelse geplons en gejoel was van verre te horen. 
Een plaats waar zeker relaties zijn ontstaan die zijn uitgegroeid tot 
levensverbintenissen.  
Het bad maakte gebruik van stromend water uit het Amerdiep.    
 
Vistrap 

Terug naar de route. In het stroomdal stuiten we al gauw op de kronkels 
van het Amerdiep dat hier amper twee meter breed is. Aan beide oevers 
staan forse bomen waarvan de kruinen elkaar raken. Geeft hier en daar 
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een tunneleffect. Het water stroomt snel en je hoort het ruisen over de 
treden van de vistrap die hier is aangelegd. 
Ons pad loopt uit op het gekanaliseerde Amerdiep. We gaan een 
gloednieuw bruggetje over dat is gebouwd op de veel oudere  stuwdam.   
 

Ruimsloot 
Even verder geeft een ruimsloot water af aan het gekanaliseerde 
Amerdiep. Achter Eleveld en Geelbroek ligt een groot moeras dat op 
geen enkele manier zijn water kwijt kan. Het water stond als het ware in 
een grote schaal zonder lekken naar lagere gebieden. Met handkracht is 
een sloot gegraven vanaf de rand van het moeras naar het Amerdiepje. 
Het water wordt ‘geruimd’ met een sloot. De naam ’ruimsloot’ spreekt 
daarmee voor zichzelf. Het moeras viel droog en kon gebruikt worden 
als weidegrond voor koeien en schapen. 
 

En zo zijn er allerlei verrassingen te ontdekken in dit afwisselende 
landschap. Op de routekaart staan ook meerdere bijzonderheden 
vermeld. 
Een wandeling zo dicht bij huis laat je niet schieten.  
Een boeiende en fijne wandeling toegewenst.  
 

IVN-Assen e.o. Louis de Jong en Arie Keijzer 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 

Eén persoon tekort 
Begin september laten de verenigingen aan de Asser Bedrijfs 
Tafeltennis Bond (ABTB) weten met welke teams ze aan hun 
competities mee gaan doen. Een team bestaat uit tenminste drie 
personen. Bij het samenstellen van onze teams dit jaar bleek dat we één 
persoon tekort komen om Magda en Ep aan de competitie te laten 
meedoen. Dat is erg jammer, want beiden willen heel graag meedoen in 
de 4e klasse van de ABTB en ze staan nu nog aan de kant. Die 4e klasse 
is de “instapklasse” van de ABTB. Van daaruit kun je je verbeteren om 
na verloop van tijd in hogere klassen te gaan spelen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magda en Ep staan op je te wachten!! 
 

Magda en Ep zijn gezellig, achter in de zestig jaar en weten goed met 
mensen om te gaan. Magda woont in Assen-Oost en heeft een 
verpleegkundige achtergrond. Ep woont in Gieten en heeft als 
accountant in Assen en omgeving gewerkt. Meld je direct maar aan bij 
De Schulp en leer ze binnenkort nader kennen!! 
Maar iedereen mag bij ons komen “proef- tafeltennissen”. 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 ‘Het huis van de buurt’ 

De Schulp. Aan de bar helpen ze u graag verder. 
Albert Eleveld 
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Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar!! 
  
De Regenboog gaat met veel enthousiasme het nieuwe schooljaar in. 
Wij gaan namelijk verhuizen. In november is ons prachtige nieuwe 
gebouw klaar en in december gaan we over. We hebben er lang op 
gewacht, maar eindelijk is het dan toch zover. Op 18 november is er 
gelegenheid voor oud-leerlingen om nog een keer door het gebouw te 
lopen en het gevoel van vroeger nog even op te halen. Van 13:00 uur tot 
17:00 uur hebben wij namelijk Open Huis. 
 
We zijn dit jaar gestart met een continurooster. De kinderen gaan op 
woensdag alleen ’s morgens naar school en de rest van de dagen blijven 
ze de hele dag op school tot 14:15 uur. Dat betekent dus dat de kinderen 
eten in de klas met hun eigen juf of meester. Er wordt dan voorgelezen, 
dus de kinderen kunnen in alle rust hun brood opeten. De kinderen zijn 
snel vertrouwd met het continurooster, het lijkt of ze niet anders gewend 
zijn. 
 
De eerste twee weken dat we naar school noemen we altijd ‘De Gouden 
Weken’, in deze weken staat het elkaar leren kennen en een goede 
sfeer creëren op de eerste plaats. Samen bouwen we onze groep op en 
daar hebben we de rest van het jaar voordeel van. Verder zijn we met 
een nieuw programma gestart op school: ‘KiVa’. Dit is een programma 
dat kinderen sociale vaardigheden leert. Kinderen leren om elkaar te 
helpen en samen sterk te staan. Door middel van leuke spelletjes leren 
kinderen inzien hoe het is om buiten de groep te staan, of om een 
compliment te krijgen, om feedback te krijgen, en nog veel meer.  
 
Op de eerste woensdag in oktober houden wij elk jaar verkiezingen. 
Kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zich verkiesbaar stellen voor ons 
leerlingenparlement. Dit parlement bestaat uit ongeveer 8 kinderen en 
vertegenwoordigt alle groepen. Elke maand houden de kinderen een 
klassenvergadering en daarna vergaderen ze met de directeur. De 
vergaderingen gaan over dingen die verbeterd of veranderd kunnen 
worden in de school Leuke dingen die het parlement wil organiseren, of 
een actie die ze op touw willen zetten voor bijvoorbeeld een goed doel. 
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Op woensdag 12 oktober hebben we een open ochtend. U bent dan van 
harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. 
Annemiek de Vries 
Directeur De Regenboog 
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Beste bewoners Assen-Oost,  

Zaterdag 10 september hebben we ons jaarlijkse wijkfeest gehouden. 
Met aan de Vredeveldseweg een gezellige markt. Hier waren diverse 
stands te vinden met uiteenlopende informatie.  

Het Platform Assen-Oost, voorheen het Bewoners Overleg, was ook met 
een stand aanwezig. We hebben veel vragen van bewoners kunnen 
beantwoorden.  

Voor het beantwoorden van andere vragen gaan we op onderzoek uit. 
Een aantal zaken die aan de orde kwamen:  

• Verkeersdrukte / te hard rijden in de Anreperstraat, de 
Ruysdealstraat en de Pelikaanstraat. Heel Assen-Oost is 30 km-
zone. Het overgrote deel van de verkeersbewegingen wordt 
gemaakt door de bewoners van de wijk. In eerste instantie dus een 
zaak van rekening houden met elkaar.  

Het Platform is, wat de Pelikaanstraat betreft,  in gesprek geweest met 
vertegenwoordigers van de Gemeente over snelheid beperkende 
maatregelen.  

Op dit moment is er, in verband met de wegwerkzaamheden in en 
om  het centrum,  niet veel mogelijk. Er moet regelmatig zwaar verkeer 
over de weg.  

De Gemeente wil graag meewerken om beperkende maatregelen te 
treffen, zodra de Overcingellaan gereed 
is.            

• Vuilnisbakken aan de Pelikaanstraat, die 
veel te lang aan de weg blijven staan.  

Er kan hierover contact worden opgenomen met 
de gemeente/ afdeling handhaving/ Boa’s. 
Hondenpoep hoek Lisdodde/Brunelstraat.        
Een regelmatig weerkerend onderwerp in de 
vergadering. Dit is echter een zaak voor iedereen.  
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• Mogen kinderen bij de hondenweide binnen de hekken? Er wordt 
verschillend opgetreden.  

 Hier wordt navraag naar gedaan.  

• Ontwikkelingen Valkenstijn.  
Het project is nog volop in ontwikkeling. Er is o.a. sprake van 
speelgelegenheid voor kinderen. In een volgende aflevering meer 
hierover.  

• Ontwikkelingen achter de ‘rode flat’.  Wat gaat er verder met de 
inrichting van het gebied gebeuren?  

 Hier wordt navraag naar gedaan.  

• Een nieuwe bewoonster vraagt of  er een wijkvereniging is.  
 We hebben gewezen op de Speeltuinvereniging/wijkvereniging in de 
wijk.  

• Stila, hoe werkt dat  
 In een volgende aflevering van de Wijkkrant zullen we hierop terug 
komen.  

U ziet, het was voor ons als Platform een nuttige dag. We zijn zeer 
geïnteresseerd in uw beleving van de wijk, vragen over zaken in de wijk, 
suggesties voor verbeteringen etc.  

Elke derde maandag van de maand vergaderen we om 19.30 uur in De 
Schulp. Inwoners zijn van harte welkom om met ons van gedachten te 
wisselen.  

Met name met jongeren en gezinnen met kinderen zouden we graag in 
gesprek willen.  

Indien mogelijk even van te voren melden of u wilt komen.  

U kunt uw vragen ook per mail sturen.  

Contact met het Platform: platformassenoost@gmail.com  
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Kunst en cultuur op obs De Flint in Ekehaar. 
 

Ieder schooljaar neemt obs de Flint in Ekehaar deel aan verschillende 
projecten in het kader van Kunst en Cultuur-onderwijs. Dit schooljaar 
staan de lessen van het Kunst en Cultuur-menu in het teken van de 
Kinderboekenweek. ‘Opa`s en oma`s, voor altijd jong!’ 

De 
middenbouw 
is vorige week 
naar de 
voorstelling 
‘’Oma, mag ik 
mijn pop 
terug?” 
geweest in de 
Boerhoorns. 
Zij krijgen hier 
binnenkort 
ook lessen 
over in de 
klas. 

 
De onderbouw is gestart met ‘Oma’s kastje’  Dit gaat over gaat over de 
drie generaties: kind, ouders en grootouders. Het kastje met drie laatjes 
van Oma Antje staat drie weken in de kleutergroep. De laatjes zitten vol 
met spelmateriaal van vroeger en van nu. Spelletjes, foto’s, liedjes en 
nog veel meer. ‘Oma Antje’ heeft deze week de eerste theaterles 
gegeven.  
De week voor de herfstvakantie gaan de kleuters naar de voorstelling 
‘Toen en nu’ in de Boerhoorn, die bij het project hoort. 
 
De groepen 5 en 6 doen mee met de Poem-express. Dit is een 
internationaal poëzieproject. De kinderen schrijven zelf gedichten en 
werken dan samen met een beeldend kunstenaar aan de verbeelding 
van het gedicht. 
De bovenbouw gaat naar de voorstelling ‘Raps & Taps’ en gaat ook zelf 
aan de slag met drumlessen. 
Op deze manier integreert obs De Flint Kunst en Cultuur-onderwijs in de 
taal- en muzieklessen. 
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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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Incassobrieven 
  

Ik kreeg vorige week een brief binnen van een incassobureau. Ik had 
een rekening uit 2004 niet betaald. Ook de naam van het bedrijf zei mij 
niets. In de brief stond dat ik ondertussen een schuld van € 1900,- had 
opgebouwd. Wat moet ik hier mee doen? 

 Vervelend om zomaar een incassobrief te krijgen. Vergissen of vergeten 
is menselijk, maar kijk altijd goed of u de schuld moet betalen. 
  
Met de drie stappen van het Juridisch Loket weet u wat u moet doen:  
 
 1.Check of de schuld wel echt is of dat het gaat om een spooknota. Als 
u nooit zaken heeft gedaan met het bedrijf, vraag dan om een bewijs van 
een overeenkomst. Is er geen bewijs, betaal dan niet.  
 2.Als het wel gaat om een echte schuld, check dan of deze verjaard is. 
Als u nooit een herinnering hebt ontvangen, dan verjaart een schuld 
vaak na vijf jaar. Soms geldt zelfs een verjaringstermijn van twee jaar. Is 
de zaak verjaard, dan hoeft u niet meer te betalen. Onze juristen geven 
u graag meer informatie over de verjaringstermijnen.  
 3.Als u moet betalen, doe dit dan binnen 14 dagen anders komen er 
extra incassokosten bij. Lukt in een keer betalen niet, vraag dan om een 
betalingsregeling. 
  
Voor iedere stap geldt dat de juristen van het Juridisch Loket u graag 
vooruit helpen met tips en voorbeeldbrieven. Ook op 
www.juridischloket.nl  leest u over schulden en incassobrieven. 
 
Waar kan ik zo nodig terecht voor juridisch advies? 
Neem contact op met het Juridisch Loket Assen als u nog extra 
informatie wilt of vragen heeft. Het Juridisch Loket Assen geeft u gratis 
informatie en advies met betrekking tot vele rechtsgebieden, eventueel 
verwijzen wij u naar advocatuur, mediators of overige instanties.  
Het Juridisch Loket Assen 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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WIJKFEEST ASSEN-OOST  10 SEPTEMBER 2016 
 

Op de zonnige zaterdag 10 september werden de 
buurtbewoners van Assen-Oost gewekt door het vrolijke 
geluid van het Dweilorkest “De Liefhebbers” uit Dalen. Zij 
reden mee in een cabriobus van het Nationaal Bus 
Museum uit Hoogezand. Het 10e wijkfeest, met als thema “Assen-Oost 
op zien Dreents”, werd door onze burgemeester Marco Out geopend. 
Meteen daarna werd het Drentse volkslied door het Trianthakoor 
gezongen en ook gedurende de dag waren er Drentse optredens in De 
Vijverhof en op het podium. Op scholen in Assen-Oost was de week 
voorafgaand aan het wijkfeest al het verhaal “De verdwenen doopjurk 
van Louise” (Valkenstijn) door leden van De Drentse Toal aan leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 in het Drents voorgelezen. Op de markt stonden zo’n 
55 kramen en was er voor jong en oud wat te zien en te kopen. Veel 
bewoners uit de wijk, maar ook van daarbuiten, liepen langs of bleven 
staan voor een praatje of een hapje eten.Op de parkeerplaats van De 
Spreng was er van alles te doen voor de jeugd: Asser Boys met 
voetbalactiviteiten, een spring-kussen, de brandweerwagen van Resto 
Van Harte, waar de kinderen een workshop “gezonde fruitspies” konden 
volgen, de Kidz DJ was er waar veel kinderen stonden te dansen en 
circus Bombari liet de jeugd meedoen aan acts en aan het eind van de 
middag volgde er een spectaculaire voorstelling. Dit alles stond in het 
teken van JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht, i.s.m. Vaart Welzijn 
Assen. Een groot succes! De cabriobus reed 4 keer een route door Oost 
langs de nieuwe delen van de wijk: Het Palet en Park Diepstroeten en 
langs de open huizen bij Dierenweide Assen-Oost, De Adventskerk, 
Galerie Het Aardscheveld en Buurt- en speeltuinvereniging De 
Zonnereep. De reacties waren lovend.Dit wijkfeest is mogelijk gemaakt 
door het werk van vele vrijwilligers, maar ook door het geld wat 
geschonken werd door onze sponsoren: Mijn Buurt Assen, Bewoners 
Platform Assen-Oost, Aannemingsbedrijf Kooistra, Rijwielhandel B. 
Ploeg, Bestrating.nl, Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen 
(STILA), Apotheek Vredeveld, Pinkster Schilderwerken, 
Stucadoorsbedrijf Aikema, Woonzorgcentrum De Vijverhof, Martin 
Warring, Installatiebedrijf Klinkhamer, V.V. Asser Boys, 
Winkeliersvereniging Vredeveld, Fa.Klinkhamer en inwoners van 
Assen-Oost. Dankzij hen is ons wijkfeest een groot succes geworden! 
Met vriendelijke groet,  de Stichting Wijkfeest Assen-Oost.  
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                    Activiteitenkalender oktober/november 
 

Maandag:  Tafeltennis TTV Oost 
                   Triantha Koor 
                   Filosofie 
                   NAM Kaarten 
                   Schilders club 
                   1 x per maand bewonersoverleg. 
                   De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs. 
 

Dinsdag:    Tafeltennis TTV Oost 
                   Koor  De vrije vogels 
                   Kaarten Oost 
                   Oosterkwast (schilders club) 
                   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 
                     Wijkhulpverlening 
                     Asser klaverjas club 
                    De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 

Vrijdag:       Tafeltennis TTV Oost 
                     Biljart 
                    Onze jeu de boules-banen zijn dagelijks beschikbaar voor                                 
de liefhebbers! 
Aan al deze activiteiten kunt u meedoen, informeer bij de bar van Huis 
van de buurt / De Schulp naar de aanvangstijden. 
Of bel met De Schulp 0592 31 31 55 



26 

 

 

 



27 

 

 

Allemaal op naar het ‘Huis van de buurt’/ De Schulp! 

 

Veel lezers van de wijkkrant komen in De Schulp. Om een cursus te 
volgen,  te biljarten of deel te nemen aan een andere activiteit. 
Maar uw ‘Huis van de buurt’  is ook uitermate geschikt  voor feesten, 
teamuitjes en vergaderingen! 
Voor iedere denkbare gelegenheid is een zaal beschikbaar! U kunt 
als u wilt gebruik maken van een uitgebreide catering. De lekkere hapjes 
kunt u ook voor een feestje thuis bestellen. Samen met de medewerkers 
kunt u bespreken wat er allemaal mogelijk is. 
Er is een toneel aanwezig en prachtige jeu de boules-banen. U kunt 
gebruik maken van onze beamer en een groot projectiescherm, dus wat 
wilt u nog meer.De Schulp ligt dichtbij het station, 
dus prima bereikbaar voor uw gasten die met trein 
of bus komen. Op het vernieuwde terras is het 
zomers goed toeven met koffie thee of iets 
sterkers. U kunt zich ook laten verleiden tot een 
lekker ijsje! 
Er zijn dus vele mogelijkheden om uw feest, 
personeelsuitje of vergadering tot  iets persoonlijks 
te maken.Voor informatie kunt u een mail sturen 
naar:  deschulp@home.nl of wanneer u liever rechtstreeks met iemand 
wilt spreken: tel. 0592 23 13 155. 
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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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Met trots informeren wij u over de start van het Rug en Nek Centrum 
Assen aan de Nijverheidsweg 1 te Assen (Marsdijk). Het nieuwe 
centrum is een samenwerking van Paramedics Zorg en het Bureau voor 
Arbeid en Gezondheid (BAG). 

 

Het Rug en Nek Centrum Assen opent haar deuren met een Open Dag 
op zaterdag 5 november 2016 a.s.  (10:00-15:00 uur). 
U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie 
kennis te maken met ons centrum. Ons team staat klaar om 
demonstraties te geven van zowel onderzoek als behandeling, maar ook 
voor een persoonlijk advies. Vanaf 10:00 gaan de deuren open op onze 
locatie aan de Nijverheidsweg 1 te Assen  

 

Assen heeft er namelijk een uniek 
fysiotherapeutisch centrum bij. Het Rug 
en Nek Centrum Assen richt zich op 
rugklachten en nekklachten. Of de 
klachten nu acuut zijn of al jaren spelen, 
onze onderzoeken en behandelingen 
hebben onze therapeuten volledig 
ingericht om rug- of nekklachten zo 
effectief mogelijk op te sporen en te 
behandelen. 

We werken met bewezen effectieve methoden, zoals bijvoorbeeld het 
unieke OriGENE-concept dat al enkele jaren succesvol in Nederland 
wordt ingezet tegen rugklachten. Het Rug en Nek Centrum Assen is de 
enige plek in Drenthe waar u voor OriGENE terecht kunt. 

Ons team bestaat uit fysiotherapeuten, manueel therapeut, diëtist, 
psycholoog en leefstijlcoaches waardoor wij altijd zorg op maat bieden.  
Elke behandeling is uniek en zo samengesteld dat hij past bij úw 
wensen. 
Kom dus langs op 5 november a.s. en laat u informeren en verrassen 
door de nieuwe mogelijkheden die er zijn om uw problemen op te lossen 
of weg te houden.  
Wilt u meer informatie? Dan kunt u mailen naar: info@paramedics.nl of 
l.hoosbeek@paramedics.nl. Nijverheidsweg 1 | 9403 VN Assen | 0592 
409322 | www.rugnekcentrumassen.nl 
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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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KERSTMARKT 2016     
 
Zaterdag 17 december organiseren wij weer een grote overdekte 
kerstmarkt in en om De Schulp. 
 
Heeft uw product of hobby affiniteit met kerst? 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent in een stand neem dan contact op met 
Jannie, Ronnie of Arie via 0592313155 
Let op, de ruimte is beperkt en wij willen graag een zo ruim mogelijk 
assortiment artikelen dus, eerst komt eerst maalt. 
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   Anastasia 

           Uitvaartbegeleiding 
              

Persoonlijk en respectvol afscheid 

“Ieder mens is uniek en hierdoor is ook iedere uitvaart uniek”. 

Afscheid nemen van een dierbare is een tijd van emotie, onmacht en 

rouw.  

Er moet veel geregeld en gedaan worden. De tijd dat elke 

uitvaartplechtigheid hetzelfde was is voorbij. Tegenwoordig zijn de 

mogelijkheden om een uitvaart persoonlijk te maken eindeloos. 

Passend bij uw achtergrond, uw levensbeschouwing en met respect voor 

uw gevoelens en herinneringen.  

Samen met u kijken wij naar de invulling voor een passend afscheid. 

*   Waar u ook verzekerd bent,                   

wij staan 24 uur per dag voor u klaar 

     06 50 29 18 22 

*  Persoonlijk en respectvol 

*  Passend bij uw achtergrond 

*  Speciale aandacht voor de kinderen 

*  Nazorg 

06 50 29 18 22 
info@anastasiauitvaartbegeleiding.nl   

Pelikaanstraat 153 

www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl 9404 CL  Assen 
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