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Krachtig Assen-Oost 

Waar staat het voor: Initiatieven van wijkbewoners ondersteunen 
die graag de gezondheid van de wijk willen vergroten. Gezondheid 
in de meest breedste zin van het woord; welzijn gevoel tot fysieke 
of mentale problemen van mensen in onze wijk. 

 

Daarvoor kwamen rond de 50 
mensen samen op 18 oktober 
in de oude Vredeveldschool, 
die nu is omgedoopt tot “De 
Groeiplek”. Een kern van 32 
mensen heeft het hele 
programma van die avond 

doorlopen. Wat opviel was dat veel van de aanwezigen uit het deel 
Vredeveld kwamen. Bij deze een oproep aan de andere delen van 
de wijk om je toch vooral aan te sluiten bij dit bijzonder goede 
initiatief. De avond zelf heeft geleid tot een 5-tal thema’s die we 
graag met mensen uit de wijk verder willen uitwerken. 

De onderwerpen zijn: 

 Moestuinen en hoe verder: Coördinatie Anne Nienhuis. 

 Cultuur in Assen-Oost ondersteunen/uitbouwen: 
Coördinatie Anne Nienhuis / Eric Schaap 

 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek 
geven: Coördinatie Frank Posthumus / Henk Blouw 

 12 plus : met plezier (spelend) opgroeien in de wijk: 
Coördinatie Harri van de Ruitenbeek / Henk Blouw 

 Samen wonen we in de wijk, relatie GGZ/Vanboeyen en 
wijkbewoners: Coördinatie Roeli Prikken  
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Deze onderwerpen hebben coördinatoren gekregen. De 
coördinatoren gaan samen met wijkbewoners, die het onderwerp 
inbrachten, verder oppakken. Natuurlijk staan daar ook de 
professionele ondersteuners uit de wijk achter. Voelt u zich als 
bewoner aangetrokken tot een onderwerp, dan kun u dat melden 
op onderstaande contactmogelijkheden. 
 
Dit houdt niet in dat er geen andere onderwerpen ingebracht 
kunnen worden. Maar laat het dan weten voor 1 januari 2019, want 
we willen zo spoedig mogelijk aan de slag met de ingebrachte 
zaken. 
 
Contact; mailadres:  info@gezondindewijk.nl               
telefoonnummer: 06-41571368 / 06-83207752 
adres: Zevensterstraat 19, 9404 JH, Assen-Oost 
 
Namens de wijkbewoners, 

Frank Posthumus, Anne Nienhuis, Roeli Prikken, Henk Blouw en 
Harri van de Ruitenbeek 
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Alles 
voor 
uw 
fiets 

 
 
 
 

                ook uw sleutelspecialist 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kijk ook eens in onze hoofdvestiging aan de 
Zendmastweg 1 te Assen 
 
Zendmastweg 1   Brunelstraat 3 
9405 CD Assen   9404 KA Assen 
0592-356757    0592-331710 
www.anjojagerfietsen.nl          vredeveld@anjojagerfietsen.nl  
 
 



7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Agenda voor de komende tijd 
Wij hebben een leuk programma voor de komende tijd samengesteld. 
Voor alles geldt dat we jullie adviseren je op tijd op te geven, want vol is 
vol.  
Alles zal plaatsvinden in De Groeiplek, Zevensterstraat 19 te Assen. 
Opgeven of info per email (kunstigoost@gmail.com) of 06-11301878 / 
06-18886181. 

 

18 november:15.00 uur:  Presentatie Sonja Hooglander 
                                 Film Land Art Project "Levens des Doods", € 7,50 
                                           www.hooglanderartexpo.nl  
02 december:15.00 uur:Lezing Guido van den Berg over eigen           
werk € 5,- 
 

15 december:14.30 – 17.00 uur: Kerstworkshop “Achter de naaimachine”           
door Thérèse Pietersma,  € 20,-   www.derodespreeuw.nl  
 

04 januari 2019:  20.00 uur: Nieuwjaarsborrel (ook graag aanmelden),  
Gratis 
12 januari:  13.30 – 15.30 uur:         Intuïtief schrijven:  Zin in Taal, door           
Gemma Weber € 12,50  
10 februari:  15.00 uur:                     Lezing Twan Kiens: De Magie van 
Techniek, € 10,-                                   www.twannie.eu 

15 – 17 Maart:                                    Groepstentoonstelling Kleintje 
KUNSTIG OOST, € 30,-  
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Wat mag ik doen tegen overhangende takken? 
Heeft u last van de overhangende takken van uw buren? Volg ons 
stappenplan voordat u de takken gaat snoeien. 
Stap 1  
Vraag aan uw buren of zij willen snoeien 
Kunnen uw buren de takken alleen snoeien als zij toegang hebben tot 
uw tuin? Dan hebben zij recht op toegang tot uw tuin zodat zij het 
probleem op kunnen lossen.  
Zijn de takken van een boom van uw gemeente? Dan moet u uw 
gemeente vragen de overhangende takken te verwijderen. 
Stap 2  

Stuur een brief naar uw buren 
Heeft u uw buren aangesproken, maar ondernemen zij geen actie? Dan 
kunt u schriftelijk vragen om de takken te snoeien. Geef in de brief (of 
email) een termijn aan waarbinnen u wilt dat de takken zijn verwijderd. 6 
weken is een redelijke termijn. Geef ook aan dat u de takken zal 
verwijderen, als de buren niet binnen 6 weken de takken hebben 
gesnoeid. 
Stap 3  
Haal de takken zelf weg 
Zijn de takken niet binnen uw termijn verwijderd? Dan kunt u de takken 
zelf weghalen. U kunt de takken boven uw grond afknippen. Alles wat u 
afknipt boven uw grond, is uw eigendom. Gaat het om de takken van 
een heg die op de erfafscheiding staat? Dan mag u de heg aan uw kant 
snoeien. U mag de heg niet beschadigen. 
Doorschietende wortels van een boom van uw buren mag u wel 
verwijderen zonder eerst te vragen of uw buren dit zelf willen doen. 
Zijn de takken van een boom van uw gemeente? Dan geldt er mogelijk 
een verordening of beleid waarin het snoeien van takken is geregeld. 
Vraag dit na bij uw gemeente, voordat u de takken verwijderd. 
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 
werkdavan 09.00 tot 18.00 uur via 0900-8020 (0,25 ct p/m/) Internet: 
www.juridischloket.nl. 
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Maak kennis met de Gezondheidschallenge van de studenten van 
Paramedics  
 
De challenge zal 5 weken duren, welke start op maandag 19 november 
2018. Elke week staat er een ander thema  centraal zoals voeding, 
beweging en ontspanning. Het uitvoeren van de challenge gebeurt in je 
eigen tijd en op je eigen manier. Je kunt deelnemen aan de weken waar 
u interesse in heeft en op elk moment kun je je aanmelden (ook nog na 
de start van de challenge). 
 

Om een voorbeeld te geven, staat week 1 in het teken van voldoende 
bewegen. Hierbij is het de uitdaging dat je 5 dagen minimaal 30 minuten 
matig of zware inspanning uitvoert. Denk hierbij aan stevig wandelen 
en/of fietsen. Daarnaast is de uitdaging 2 keer per week spier- en 
botversterkende activiteiten uit te voeren, denk hierbij aan krachttraining. 
Hierbij wordt je begeleidt door de studenten die stagelopen bij 
Paramedics door middel van artikelen en andere informatie op de 
website. 
 

Omdat het een individuele challenge is, zijn er geen vaste 
bijeenkomsten. Wel zijn wij, de studenten bij Paramedics, op maandag 
en dinsdag aanwezig tussen 8.30 tot 16.30u op de Bremstraat en kun je 
bij ons terecht voor uitleg en vragen over de challenge. Deelname aan 
de challenge is geheel gratis. 

 

Bij inschrijving wordt je gevraagd mee te doen aan een kort onderzoek, 
welke bestaat uit het invullen van een korte enquête bij aanvang en na 
het afsluiten van de challange. Deze enquêtes zullen 2 minuten van je 
tijd in beslag nemen. De enquêtes zijn onderdeel van onze 
studieopdracht. Daarnaast kan het waardevolle informatie voor de 
dienstverlening van Paramedics opleveren. De gegevens zullen worden 
geanonimiseerd en enkel als onderzoeksmateriaal worden gebruikt. 
 

Wil jij ook bewuster worden van je leefstijl? Daag jezelf dan uit doe met 
ons mee! 
 

Vriendelijke groet, Annelies, Charlotte, Tarah en Willissa 
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
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Cultuurverschillen vergeten met  

Mens Erger Je Niet 
‘We waren steeds aan het 
kletsen!’, vertelt Jasmine over 
de oudere dame in  de rolstoel 
met wie ze net een wandeling 
maakte door de zonnige 
Assense straten. Het is een 
bont gezelschap: drie Syrische 
vrouwen, hun Nederlandse 
maatjes en een groep 
ouderen. Samen genieten ze 
van het herfstweer, drinken 
koffie en thee en spelen Mens 
Erger Je Niet. Verschil in 
leeftijd, afkomst en cultuur 
wordt even vergeten.   
Deze groep van Syrische en 
Nederlandse Assenaren doet 
mee aan Vlucht Voorwaarts, 
een project waarbij 
statushouders gekoppeld 
worden aan Nederlandse 

maatjes. Ze leren zo elkaar en elkaars cultuur kennen, organiseren 
activiteiten en werken samen aan persoonlijke doelen. Op deze manier 
leren de statushouders sneller de Nederlandse taal, doen ze 
gemakkelijker contacten op en worden ze ondersteund richting werk of 
opleiding.  
De afgelopen jaren begonnen al drie groepen 
aan een intercultureel avontuur. In januari 
begint er weer een nieuwe lichting. Daarvoor 
zoekt Vlucht Voorwaarts nieuwe maatjes die 
statushouders wegwijs willen maken in Assen. 
Wil je nieuwe Assenaren verder helpen, je 
eigen horizon verbreden en zo bouwen aan 
een mooiere stad voor iedereen?  
Dat kan! Mail naar 
melanie@vluchtvoorwaarts.nl  
of kijk op www.vluchtvoorwaarts.nl.  
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Start Therapeutisch Oncologisch Programma (TOP) bij Paramedics.  
Op 7 januari start bij Paramedics het TOP project in samenwerking met 
o.a. Huisartsenzorg Drenthe (HZD), die dit programma ontwikkeld heeft. 
Verschillende partijen zijn betrokken om het TOP Project vorm te geven 
in Assen. Naast de fysiotherapiepraktijken SKS en Paramedics werken 
ook Diëtistenpraktijk Drenthe, het Behouden Huys, verschillende 
huisartspraktijken en WZA hieraan mee.  
 

Het Therapeutisch Oncologisch Programma (TOP) is ontwikkeld voor 
oncologiepatiënten die meer dan zes maanden geleden de diagnose 
kanker hebben gekregen. Patiënten uit (regio) Assen kunnen hier vanaf 
eind november 2018 aan deelnemen.  
 

Doet u mee? 
Dan krijgt u één jaar persoonlijke en deskundige begeleiding en zorg op 
maat in een veilige omgeving. Individuele- en groepsbegeleiding wordt u 
aangeboden door de huisarts, fysiotherapeut, 
mindfulness/yogatherapeut én diëtist. We werken samen met u aan het 
duurzaam optimaliseren van uw leefstijl en zelfzorg. Indien nodig kunnen 
we er ook andere hulpverleners bij betrekken. De effecten van het 
programma worden wetenschappelijk onderzocht door Rijksuniversiteit 
Groningen en Lentis.  
 

Kosten? 
Het programma is zo ontwikkeld dat de kosten in principe binnen uw 
verzekering vallen; afhankelijk van hoe u verzekerd bent. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw eigen 
huisarts nodig. Wilt u meedoen? Meld u aan bij uw eigen huisarts. 
 

Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over deelname aan dit programma kunt u mailen 
met dokter Waarsenburg, huisarts en inhoudelijk projectcoördinator, 
via e.waarsenburg@hzd.nu. 
 

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

Nieuw in Assen eo 
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             Maakt u zich zorgen over geld? 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stapelen de rekeningen zich op, schaamt u zich voor 
uw geldzorgen?  
 
Overzicht in uw administratie kwijt en geen tijd meer 
voor de huishouding? 
Herkenbaar? Kijk dan eens op de site 
www.budgetenmeer.nl 
Als u wilt weten wat ik voor u kan betekenen! 
 
Esther ven der Meer - gediplomeerd zelfstandig 
budgetcoach en 
interieurverzorgster. 
                 
www budgetenmeer.nl  info@budgetenmeer.nl    
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Electro World Balsters is al 40 jaar een begrip in Assen en wijde omgeving 
als het gaat om advies & service en assortiment op het gebied van televisie, 
huishoudelijke apparaten, waaronder ook inbouw apparaten, en klein 
huishoudelijk zoals koffiezet apparaten. 
Als u bij ons een nieuwe televisie of bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine 
aanschaft, dan bezorgen wij niet alleen, maar sluiten uw nieuwe aankoop 
ook aan en geven uitleg over de werking van het desbetreffende 
apparaat. Mocht u onverhoopt toch nog een vraag hebben kunt u natuurlijk 
altijd op ons terugvallen. Ook voor inbouw apparatuur kunt u bij ons terecht. 
Zowel voor een gedegen advies, als voor montage en reparatie. Eventueel 
komen wij bij u thuis om eerst het een en ander op te meten en te bekijken 
zodat wij een duidelijk advies en een passende offerte kunnen geven 
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Kunstig–Oost  

Op zondag 30 september hebben we voor de negende maal een 
kunsttocht door de wijk gehouden. Deze kunstroute werd geopend door 
onze wethouder voor o.a. cultuur, mevrouw Smith. Nog niet eerder was 
er een kunstroute in de wijk met zo veel deelnemende kunstenaars, 26 
exposanten toonden op diverse locaties hun werken. Ook het aantal 
bezoekers overtrof de verwachtingen. We gaan er van uit dat we het 
volgend jaar voor de tiende keer, in samenwerking met de in onze wijk 
aanwezige instanties, voor een geslaagd tweede lustrum kunnen zorgen.      
Elders in deze uitgave vindt u informatie over de kunstactiviteiten, die we 
u bieden en georganiseerd worden in de Groeiplek, gevestigd in de 
voormalige Vredeveldschool aan de Zevensterstraat.                     
Namens Kunstig–Oost Théresé Pietersma Sonja Hooglander Jaap Bos 
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Sportdag Terra Assen-Vredeveldschool  
 
Bewegen is gezond. Op de 
Vredeveldschool besteden we veel aandacht 
aan bewegingsonderwijs. Naast de wekelijkse 
gymlessen en de vele buiten speel activiteiten 
hadden we op vrijdag 19 oktober ook nog een 
sportdag van het Terra Assen. Vierdejaars 
studenten organiseerden in sporthal de Spreng 
een sportdag voor onze school.  
Als opdracht voor het keuzevak ‘Mens & 
Activiteit’ hadden de studenten zelfstandig een goed verzorgde sportdag 
bedacht! De leerlingen deden vol enthousiasme mee aan de 
verschillende sportactiviteiten. 

Deze sportdag leverde een 
prachtige mix op van 
talenten, zowel op sportief 
als op organiserend en 
begeleidend vlak. 
Als afsluiting kregen alle 
leerlingen van de 
Vredeveldschool een 
sportdiploma en was er een 
groot applaus voor de 
studenten van het Terra 
Assen. 
 
 

 

 



22 
 

 



23 
 

Valkenstijn 
 
Tijdens het werken met onze groengroep op Valkenstijn 
vonden we dit onder een hulstboom die we hadden 
verwijderd. Het lijkt mij een zeer oud kruiwagenwiel, dat 
bestaat uit een massiefhouten rond stuk hout.                                                           
De spijkergaten zijn nog terug te vinden, waar zeer 
waarschijnlijk een metalen beschermvlak om het wiel 

heeft gezeten. Daarnaast is aan beide kanten een recht  
langwerpig vlak te zien waar twee metalen pennen of spijkers in hebben 

gezeten en nog deels inzitten. Ik schat dit wiel zeker rond de honderd 
jaar oud. In ieder geval zal ik het aanbieden aan het Drents Museum als 
een stukje historie van het landgoed Valkenstijn. 
Henk Blouw 
 

De redactie wenst u  
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   Bremstraat 31 9404 CA Assen 
     Winkelcentrum Assen Oost 
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Elke 2e zondag van de maand:  
          Open Atelier van 13.00-17.00 
     
      Workshops DE RODE SPREEUW en HOOGLANDER 

ART EXPO 
         
Zaterdag 24 November   13.30 – 16.30 uur:                         Schilderen 
Kleur en Compositie     € 25,- 
Zaterdag 15 December   14.30 – 17.00 uur:               Kerstworkshop 
“Achter de Naaimachine”    € 20,- 
Zaterdag 22 December   13.30 – 16.30 uur: Schilderen, 
Perspectief      € 25,- 
Zaterdag 16 Februari      14.00 – 16.30 uur: Batikken   € 20, 
Zaterdag 2 Maart           13.30 – 16.30 uur: Schilderen, Thematisch 
werken      € 25,- 
 

Alles  incl. materiaal, koffie/thee en professionele begeleiding. Geschikt 
voor alle niveaus.Meer info en opgave:   info@derodespreeuw.nl      
sonja@hooglanderartexpo.nl  

06-18886181                          
06-11301878 
 
Zevensterstraat 19, 9404 JH  Assen. 

Tot ziens, Thérèse en Sonja. 

Elke 2e zondag van de maand: OPEN 
 

WWW.DERODESPREEUW.NL   
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Winterwandeltocht door Drentsche Aa-gebied 
 

Na het grote succes van de 

eerste en tweede editie van de 
Winterwandeltocht organiseert 
voetbalclub Asser Boys in haar 
jubileumjaar op 26 januari 2019 
opnieuw een bijzondere 
wandeltocht door een van de 
mooiste natuurgebieden van 
Nederland, het Drentsche Aa-
gebied. Tijdens deze goed bewegwijzerde wandeltocht over verharde- 
en onverharde wegen kan iedereen zien dat dit gebied ook in de 
winterperiode prachtig kan zijn.  
 
De afstanden waaruit gekozen kan worden zijn 6, 5, 10, 15 of 25 
kilometer. Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt 7 euro en komt ten 
goede aan het G-voetbal van Asser Boys. Kinderen tot 12 jaar kunnen 
gratis meelopen. Bij de prijs inbegrepen zijn een kop koffie met koek 
voor de start. En een kop snert met roggebrood en spek na afloop. 

 
Alle afstanden starten vanaf de kantine van 
Asser Boys en eindigen hier ook. Er kan 
gestart worden tussen 8.00 uur en 12.00 
uur. De deelnemers ontvangen een 
routebeschrijving. Goede wandelschoenen 
zijn aan te bevelen. 

 
Op de dag zelf kunt u zich inschrijven in de kantine tussen 8.00 en 12.00 
uur. Voorinschrijving is deze keer niet mogelijk. Kijk op de website 
www.asserboys.nl voor meer informatie over de precieze vertrektijden 
van de verschillende afstanden. 
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Lichtjesavond Vredeveldschool 
 
Op de Vredeveldschool was het op 8 
november lichtjesavond. De kinderen 
lieten hun lampionnen zien en 
vertelden wat zij de afgelopen 
maanden allemaal geleerd en 
gemaakt hadden. Alle aanwezigen 
genoten hier zichtbaar van. Op het 
leerplein bleven veel gezinnen, onder 
het genot van koffie, thee, ranja en 
wat lekkers, gezellig samen zitten. 
De mooie lichtjes, de muziek, het 
verhaal van Sint Maarten en het 
samenzijn zorgden voor een heel 
fijne sfeer. 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 

Wat is tafeltennis? 
Tafeltennis of pingpong is een sport  waarbij twee of vier spelers een 
licht en hol balletje met een batje heen en weer slaan over een tafel met 
een net in het midden. Het doel van dit spel is de bal over het net te 
slaan op de tafelhelft van de tegenstander, op zo'n manier dat deze de 
bal niet (goed) kan terugslaan. 
Als wedstrijdsport stelt tafeltennis hoge lichamelijke en mentale eisen 
aan de spelers. Recreatief is het voor miljoenen mensen in de hele 
wereld een ontspannende tijdspassering. 
 
Opslag. Voor een goede opslag (service), dient de bal onbeweeglijk op 
de open en vlakke handpalm te liggen, waarna deze zo recht mogelijk 
ten minste 16 cm omhoog geworpen moet worden. 
Nadat de bal het hoogste punt heeft bereikt moet deze zo geslagen 
worden dat hij eerst het eigen speelveld raakt, over het net heen gaat 
zonder dit te raken, en daarna het speelvlak van de tegenstander raakt. 
Opslagen moeten van achter (het verlengde van de) eindlijn gebeuren 
en het zicht op de bal mag tijdens de opslag niet geblokkeerd worden 
voor de tegenstander en de scheidsrechter. Als er twee punten gescoord 
zijn, wisselt de service van speler (of team). 
Deze tafel is er klaar voor. 

 
Tafel. Een tafeltennistafel heeft 
een lengte van 274 centimeter 
en een breedte van 152,5 
centimeter. Het tafelblad, 76 
centimeter boven de vloer, is 
door een net verdeeld in twee 
gelijke vlakken. Voor het 
dubbelspel is elk van deze 
vlakken opgesplitst in nogmaals 
twee vlakken door middel van 
een 3 millimeter brede witte 
middenlijn. Rondom het 
speelvlak is een 2 centimeter 
brede witte lijn aangebracht. 

Het oppervlak van de tafel mag niet reflecteren. 
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Net. Het net is 186 centimeter breed en 15,25 centimeter hoog en is aan 
de bovenkant voorzien van een 15 millimeter brede witte bies. De 
spanning op het net dient dusdanig te zijn dat het maximaal 10 mm zakt 
als het in het midden met een gewicht van 100 gram wordt belast. 
Bat. Gespeeld wordt met een houten bat dat dienstdoet als slaghout. 
Omvang, vorm en gewicht zijn niet aan beperkingen gebonden. Het bat 
is in de regel bekleed met rubbers aan beide zijden (rood of zwart), om 
de bal effect (spin) te kunnen meegeven. 
Bal. Een wedstrijdbal dient een diameter van 40 millimeter en een 
gewicht van 2,7 gram te hebben en zuiver rond zijn. De bal mag niet 
glimmen en dient van plastic te zijn gemaakt. De spronghoogte dient bij 
een hoogte van 30 centimeter minimaal 23 en maximaal 25 centimeter te 
zijn.  
 

Welkom bij T.T.V. Oost. Wil je ook 
proberen of tafeltennis wat voor je is?  
Neem dan maar even contact op voor 
de mogelijkheden. Stuur mij maar een 
mailtje of meld je even aan bij de bar 
in huis van de buurt De Schulp.   
  

Albert Eleveld, e-mail: 
albertmarteneleveld@outlook.com  
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Nu ook elke Zondag open van  
12.00 uur tot 17.00 uur 
Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen 
 

0592-315730   web: tabaktiefoosterhof.nl 
 



34 
 

 



35 
 

Activiteitenkalender huis van de buurt  De Schulp 
 
Maandag:  Tafeltennis TTV Oost 
                   Triantha Koor 
                   Filosofie 
                   NAM Kaarten 
                   Schilders club 
                   De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs. 
 
Dinsdag:   Tafeltennis TTV Oost 
                   Koor  De vrije vogels 
                   Kaarten Oost 
                   Oosterkwast (schildersclub)  
                   Schaken 
                   Computerclub HCC 
                   Bridge 
                   De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 
Woensdag: EHBO 
                    Karate    
                    Schaken 
                    Koersbal 
                    Yoga 
                    De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 
Donderdag:  Asser Mannenkoor en golden men  
                      Ouderengym 
                      Vrouwen van nu zingen 
                      Karate 
                      Vrouwen van nu - avond 
                      Wijkhulpverlening 
                      Asser klaverjasclub 
                      De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs 
 
Vrijdag:       Tafeltennis TTV Oost, vrije training en introductie 
                     Biljart 
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Activiteiten en telefoonnummers 
 
Wilt u meedoen of meer informatie over activiteiten of verenigingen 
in huis van de buurt De Schulp, dan zijn hier de contactpersonen 
die u verder kunnen helpen. 
 
Biljart maandag/donderdag 0592310019 
Biljart Kloosterhof           0592355221 
Biljart dinsdagavond  0592311609  
Biljart woensdagavond  0592373523 
Biljart dinsdagochtend  0592309744    
Drentse schilders   0592352577 
Koersbal    0592373523 
Kunst en kunstgeschiedenis 0528230998 
Lotus     0592343374 
Filosofie    0592353240 
Yoga     0504031778 
Haken Assen-Oost   0620988455 
Schaken    0592313567 
Schaken jeugd   0592357412 
Oosterkwast    0592311709 
Kaarten Vogelwijk   0592312997 
Asser klaverjasclub   0592785588 
Trianthakoor    0592315789 
Asser mannenkoor   0592750148     
Karate    0592311212 
TTV oost    0592542889 
Ouderengym donderdag  0507850239 
 
 
Tot ziens in huis van de buurt De Schulp 
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Janke Lameris treedt op tijdens kerstmarkt in 
wijkcentrum De Schulp  
   
Zaterdag 8 december vindt de traditionele, overdekte 
kerstmarkt plaats in wijkcentrum huis van de buurt 
De Schulp in Assen-Oost. In de grote zaal zijn talloze 
kraampjes met gebak, kerstspullen van hout, 
kerstfiguren voor in de boom, kerstthee en 
vogeltaarten. Daarnaast is Kiki-bloemen aanwezig 
met fraaie kerststukjes. Bij Oriflame Cosmetics kunt 
u bekijken hoe u uw huid zo goed mogelijk kunt 
verzorgen. Uiteraard zijn de producten ook allemaal 
te koop. Imkerij Van der Molen staat er met lekkere 
honing. Er is een stand met witte brocante en een 
standje met leuke kraamcadeautjes.  
 

Een bijzonder hoogtepunt dit jaar is het optreden van de in Noord-
Nederland bekende singer-songwriter Janke Lameris. Zij treedt 8 
december driemaal op met haar, deels Drentse, repertoire en natuurlijk 
met kerstliedjes.  

 

Ook aan de inwendige mens is gedacht. De 
inmiddels beroemde ‘Snert van Bert’ is natuurlijk 
weer te koop, ook om mee naar huis te nemen. 
Er zijn broodjes hamburger, glühwein en 
chocolademelk met slagroom, zo u wilt met rum. 
Kinderen kunnen een knipkaart kopen voor €1,- 
om marshmallows te smelten, stokbrood te 
bakken boven een houtvuur, te grabbelen, 
kleurplaten te maken en ze krijgen ranja plus 
snoepzakje.  
 

 
 
 
Volledig in kerstsfeer treedt het Triantha Koor op met kerstliedjes en als 
u naar huis gaat kunt nog snel even met de kerstman op de foto en een 
kerstboom aanschaffen. De kerstmarkt start om 11.00 uur en duurt tot 
17.00 uur, Buizerdstraat 10 in Assen-Oost.   
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Het bestuur en medewerkers  
      van huis van de buurt  

      De Schulp 
wenst u fijne feestdagen  

       en een goed 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


