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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Voor deze wijkkrant heb ik Tiny gevraagd het artikel voor de wijkkrant te 
schrijven. Na enig aarzelen (ik ben geen schrijfster zei ze) begon ze er 
toch aan. 
  

Van ons erelid Tiny Sijken 
Dit is een stukje in vogelvlucht, door een 92-jarige geschreven. Mijn naam 
is Tiny-Sijken-Kamminga. Ik ben geboren in Borger op 21-10-1926 en 
opgegroeid in een heel warm gezin, waar ik naar terugkijk met mooie 
herinneringen. 
Toen kwam de schooltijd, ik was goed vijf jaar. Ik zie me nog aan de hand 
van mijn vader lopen om een prik te halen bij de dokter, want zonder een 
“pokkenbriefje” mocht je niet naar school. 
Elk jaar was er kermis in het dorp en stond er een draaimolen op het 
schoolplein. Ik kreeg een vrijkaart van mijn ouders voor de draaimolen en 
maar genieten op zo'n 'groot paard'. 
Als er hier op het Koopmansplein een draaimolen staat blijf ik altijd even 
staan kijken, dat roept voor mij mooie herinneringen op. 

Tiny brengt hapjes rond 
 

Tijdens de lagere schooltijd mocht ik met mijn verjaardag vriendinnetjes 
uit de klas vragen. Moeder ging dan oliebollen bakken met  
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chocolademelk erbij. Na te zijn verhuisd in 1937 naar Ees moest ik naar 
een andere school. Er werd toen gekeken waar de 'schoolgrens' liep. 
Dan wordt het 1940. Ik zou toen naar Coevorden gaan om te studeren. 
Daar zou ik bij een oom en tante in huis komen, maar door de oorlog kon 
dat niet door gaan. In plaats daarvan ben ik op kantoor gekomen en kon 
ik thuis blijven wonen. 
Na de oorlog, in mei 1945 werd ik overgeplaatst naar het hoofdkantoor in 
Assen. Elke dag met de bus op en neer. Ik heb daar een ontzettend 
plezierige tijd gehad. 
In die tijd leerde ik mijn man kennen, die werkte bij de Spoorwegen in 
Assen. Na ons trouwen kreeg ik ontslag, in die tijd mocht je als getrouwde 
vrouw niet blijven werken. 
 
In september 1952 werd de Asser Bedrijfs Tafeltennis Bond (A.B.T.B.) 
opgericht. Ik ben toen lid bij de Spoorwegen geworden en leerde daar wat 
tafeltennis inhield. In 1953 kon ik al in de competitie meespelen. Wat een 
fijne tijd. Er waren veel verenigingen waar je naar toe moest om te spelen. 
Na jaren stopte de vereniging van de Nederlandse Spoorwegen en ben ik 
bij T.O.G. (Tot Ons Genoegen) van Licht en Kracht (nu G.G.Z.) gaan 
spelen. Na jaren daar gespeeld te hebben werd ik gevraagd om bij T.T.V. 
Oost in De Schulp te komen spelen. Daar kon ik door veel te trainen in 
een hogere klasse komen. Bij T.T.V. Oost voelde ik me direct thuis. 
Onderling in de club was en is het heel gezellig. Ik heb er tot ruim mijn 85-
ste jaar competitie gespeeld. 
Ik ga, nu ik niet meer speel, geregeld op de dinsdagavonden in De Schulp 
kijken naar de daar dan gespeelde competitiewedstrijden. 
Op de vrijdagmorgen is er een leuke groep die onderling speelt. Ook daar 
laat ik mijn gezicht vaak zien. 
Al die vele jaren die ik bij T.T.V. Oost gespeeld heb zijn voor mij 
onuitwisbaar. Ik hoop nog vaak in De Schulp te komen kijken en een 
lekker bakkie koffie te drinken. 
 
Welkom bij T.T.V. Oost. 
Wil je ervaren of tafeltennis bij T.T.V Oost wat voor je is?  Neem dan 
contact op voor de mogelijkheden. Stuur een mailtje of meld je aan bij de 
bar in huis van de buurt De Schulp.   
  
Albert Eleveld     email: albertmarteneleveld@outlook.com 
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Paramedics doet mee aan de Nationale Diabetes Challenge 
Afgelopen jaar heeft Paramedics voor de eerste keer als organisator 
deelgenomen aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC) van de Bas 
van de Goor Foundation. Deze challenge wordt door het hele land 
via lokale initiatieven uitgevoerd, waarna een landelijke afsluiting 
plaatsvindt in de laatste week van september. 
  
Paramedics doet ook dit jaar mee aan 
de NDC met het initiatief Beweeg 
ASSEN.  
Er is afgelopen jaar getraind om een 
afstand van 5 kilometer af te leggen. 
De groep heeft wekelijks gelopen 
onder begeleiding van onze 
leefstijlcoach Danisa Greven, 
ondersteund door een lokale 
zorgaanbieder zoals een fysiotherapeut, medisch pedicure, 
praktijkondersteuner en diabetesverpleegkundige. Op een leuke en 
interactieve manier kunt u meer te weten komen over diabetes en 
bewegen. Daarnaast maakt u kennis met andere mensen (met of zonder 
diabetes). Het afgelopen jaar zijn de resultaten en reacties van 
deelnemers en zorgverleners ontzettend positief geweest. Na de 
landelijke afsluiting in Amsterdam hebben de deelnemers besloten op 
eigen initiatief door te blijven trainen. 
Dit jaar zal er zowel voor een afstand van 5 kilometer, als een afstand van 
10 kilometer getraind worden. Wederom zal Danisa Greven de trainingen 
leiden en zorgen voor een gedegen opbouw. De landelijke afsluiting vindt 
plaats op 28 september in Den Haag. We starten op woensdag 1 mei a.s. 
en trainen 20 weken lang. De afsluiting vindt plaats op 27 september 
2019. 
Wilt u meer weten over de Diabetes Challenge? 
Kom dan op 8 april naar onze informatiebijeenkomst, aanvang is om 
19.30 uur bij Paramedics op de Bremstraat 21 te Assen. 
 
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.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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DE HIPPE KRINGLOOP, AL EENS GEWEEST…? 
 
Midden in de wijk Assen-Oost, in het voormalige pand van de 
Provinciale Bibliotheek aan de 
Brunelstraat, is sinds een aantal 
jaren de Werkwereld gevestigd. Een 
verzameling van kleine sociale 
ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties. 
 

Eén van de ondernemingen, die 
onmiddellijk in het oog springt als je 
het pand vanuit de 
Pinksterbloemstraat benadert, is de 
Hippe Kringloop. Een naam die de 
lading volledig dekt. Want Hip is het. 
Loop je hier voor het eerst binnen, 
dan valt direct op dat hier met liefde 
gewerkt wordt. Vriendelijke 
medewerkers wensen je een goede 

dag, volop bedrijvigheid en de tweedehands spullen lachen je 
tegemoet. Met veel zorg is alles uitgestald, maar niet nadat het door 
de medewerkers schoon is gemaakt. Want dat is één van de vele 
pijlers van het bedrijf: alles wat we verkopen moet netjes en schoon 
zijn!  
Laat je verrassen tijdens een wandeling door de winkel, waar je 
ogen tekort komt. Van boeken, cd, lp en cassettebandjes, via 
spelletjes en kinderspeelgoed naar de retrohoek, waar je het gevoel 
hebt de jaren zeventig binnen te stappen. Leuke spullen uit ver 
vervlogen tijden krijgen hier hun misschien wel derde 
leven. Maar ook de diverse meubelstukken zoals 
kastjes, die met een verrassend likje verf een 
compleet nieuwe uitstraling krijgen zijn de moeite 
waard. 
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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 
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Een team van enthousiaste 
begeleiders met elk hun eigen 
vakgebied begeleiden binnen de 
Hippe Kringloop,  jonge mensen 
die,  hetzij door een beperking, 
hetzij door andere onvoorziene 
omstandigheden een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. In de 
Hippe Kringloop doen ze 
werkervaring op, krijgen ze de 

aandacht die ze verdienen, zodat ze kunnen laten zien wat ze wél 
kunnen. En dat blijkt vaak heel veel te zijn. Zo kunnen ze werken in 
de winkel, waar ze de spullen uitstallen, kassadienst draaien en 
klanten helpen. Maar ook in de klusruimte, de crea-hoek of de 
werkplaats. Of ze gaan mee op de opvallende roze truck (u heeft ‘m 
vast wel eens zien rijden..) om spullen weg te brengen of te halen.  
Naast de winkel is er ook nog de horeca, het 
Hippe Café. Hier kunnen de winkelende 
bezoekers even rustig zitten, genieten van een 
kopje koffie met iets lekkers erbij uit eigen 

keuken. Of wat dacht u van een 
lunch, want ook dat is mogelijk. 
Een heerlijk kopje huisgemaakte 
soep met een goed belegd pistoletje of een tosti.  

Een aanrader is de lunch van de maand, met elke maand een 
andere lekkernij. En dat alles tegen betaalbare prijzen. Ook in de 
horeca werken mensen die ervaring moeten opdoen en graag een 
vak willen leren. Het is mooi om te zien hoe deze jongeren na 
verloop van tijd groeien in hun rol. En met hoe veel enthousiasme 
er wordt gewerkt.  
Dat alles bij elkaar maakt de Hippe Kringloop een leuk adres in de 
buurt, waar u voor een acceptabele prijs iets kan kopen, of waar u 
eens gezellig kan neerstrijken voor koffie of thee of een heerlijke 
lunch. De deur staat voor u open, elke maandag tot en met vrijdag 
van 10-17 uur!  
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Wanneer heb ik een Verklaring 
omtrent gedrag (VOG) nodig? 
 
Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een 
bewijs van goed gedrag. U heeft deze soms 
nodig voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk. 
Heeft u geen strafbare feiten begaan in de 
terugkijktermijn, dan krijgt u een VOG. Uw werkgever bepaalt hoe oud uw 
VOG mag zijn. 
  
Meestal heeft u een VOG nodig als uw werkgever u hierom vraagt. Bij een 
aantal beroepen en functies is een VOG zelfs verplicht. Voor sommige 
beroepen is in de wet bepaald dat een VOG verplicht is. Dat geldt voor 
onderwijzers, medewerkers in de kinderopvang en taxichauffeurs. 
 

Een VOG is ook verplicht als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens, 
met kwetsbare mensen of met geld of kostbare goederen. Voor andere 
beroepen of sectoren bepaalt uw werkgever zelf of hij een VOG van u wil. 
 

Soms heeft u een VOG nodig voor iets anders dan uw werk. Bijvoorbeeld 
voor een visum en bij emigratie, een lidmaatschap van een 
schietvereniging, vakantiegezinnen en adoptie en vrijwilligerswerk bij een 
sportvereniging. 
 

Na uw aanvraag onderzoekt Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) 
of u strafbare feiten heeft gepleegd. 
Hiervoor kijkt Justis in het Justitieel Documentatiesysteem (“strafblad”) en 
de politieregisters. Ook kan men informatie opvragen bij het Openbaar 
Ministerie en de Reclassering. Feiten die in andere landen zijn 
geregistreerd kunnen ook mee worden genomen. 
 

Staan er geen strafbare feiten op uw naam? Dan krijgt u de VOG. Heeft u 
wel een strafblad? Dan kunt u soms toch een VOG krijgen. Justis kijkt 
namelijk of de strafbare feiten relevant zijn voor de functie of baan die u 
wilt.  
 

Daarbij gebruikt men zogenaamde screeningsprofielen voor 
beroepsgroepen. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling 
voor rijden onder invloed van belang, maar misschien niet voor iemand 
die vertrouwelijke informatie verwerkt. 
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Niet alle gegevens uit uw verleden zijn van belang voor de beoordeling of 
u een VOG krijgt. 
Alleen feiten die u heeft gepleegd tijdens de terugkijktermijn (afgelopen 4 
jaar) spelen mee. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. 
Zijn binnen de terugkijktermijn gegevens gevonden die van belang zijn? 
Dan worden ook aanwezige gegevens vóór de terugkijktermijn 
meegenomen in de afweging om een VOG te weigeren. 
Een VOG is niet onbeperkt geldig. Het is immers een momentopname. 
Uw werkgever of organisatie die de VOG vraagt, bepaalt hoe oud uw 
VOG mag zijn.  
Soms vindt zogenaamde continue screening plaats.  
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? 
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 
Balieopenstelling: maandag van 14-16 uur en donderdag van 9-11 uur. 
Spreekuur op afspraak 
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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   Bremstraat 31 9404 CA Assen 
     Winkelcentrum Assen Oost 
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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 
                     Aanhaken 
                     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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Diabetescafé in Assen 
  

Datum: Dinsdag 12 maart 2019  
 
Locatie: Paramedics, Bremstraat 21 Assen  
 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
  
Thema: Gewoon Bewegen  
Vind jij het ook zo lastig om regelmatig te bewegen?  
Hoe motiveer je jezelf? Hoe zorg je ervoor dat je toch voldoende 
beweegt als je dat moeilijk vindt?  
Diabetesvereniging Nederland, regio Drenthe, organiseert in 
samenwerking met Paramedics en het diabetes-team van het 
Wilhelmina Ziekenhuis een Diabetescafé in Assen.  
We gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen en vanuit 
Paramedics en het diabetes team van het WZA zijn deskundigen 
aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden over 
hoe je door gewoon te bewegen toch resultaat kunt behalen voor 
een betere gezondheid.  
Toegang is gratis, ook voor niet leden.  
In het café wordt alleen koffie/thee geschonken.  
Informatie en aanmelding:  
Gerda van der Velds  
E-mail: gerdavandervelds@ziggo.nl  
Tel. nr.: 06 – 13406719 
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Ben je op zoek naar een leuke 
activiteit?  Bij mij kun je terecht voor 
verschillende workshops en 
kinderfeestjes. 

Kaars & Zo 
Havenkade 20 
9403 AH  ASSEN 
Tel.: 06-11737837 
kaarsenzo@ziggo.nl 
www.kaarsenzo.eu 
 

Zie voor openingstijden: 
www.kaarsenzo.eu 
of neem contact op met 
06-11737837 

 
Ben je nieuwsgierig 
geworden?  
Kom dan gauw een 
keer langs  
 
De koffie staat klaar! 
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Activiteiten en telefoonnummers  
 
 
 
 
Wilt u meedoen of wilt u 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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Update reilen en zeilen huis van de buurt De Schulp! 
 

Er staat weer van alles te gebeuren in uw wijkcentrum.        
Zaterdag 9 maart  wordt een infomiddag gegeven over de prachtige 
route 66 in Amerika. Altijd al eens willen toeren over deze prachtige 
route, dan is dit de gelegenheid om er alles over te weten te komen.              
En misschien wordt u zo enthousiast dat u meegaat!                          
De middag begint om 13.00 uur en de entree is gratis. Opgave voor 
9 maart via de facebookpagina van huis van de buurt De Schulp.                         
Op vrijdag 22 maart is er een lezing over het Jaar van Rembrandt. 
Door Margaret-Art wordt u aan de hand van een 
PowerPointpresentatie meegenomen naar de tentoonstelling en 
leert u wat interessant is om op te letten.   
Dit is een goed uitgangspunt om zelf de tentoonstelling in het 
Rijksmuseum in Amsterdam te bezoeken.  
Aanvang op vrijdag 22 maart om 13.30 uur en de kosten bedragen 
€10.-.  
 
Er zijn inmiddels vergevorderde plannen om huis van de buurt  
De Schulp te voorzien van zonnepanelen, zowel voor eigen gebruik 
als voor stroomvoorziening aan derden.  
We houden u hierover op de hoogte! 
Ook zijn we bezig met het interieur een frissere uitstraling te geven. 
Mocht u tips of voorstellen hebben dan horen we dat natuurlijk 
graag. 
Dit geldt ook voor  activiteiten die plaats vinden in het wijkcentrum. 
Graag horen we waar behoefte aan is.  
We denken zelf aan een muziekavond, maar we kunnen ook de 
Asser Historische Vereniging nog een keer uitnodigen om nog een 

ander stuk Assen-Oost te belichten. 
Ook is het mogelijk iemand van het 
Drents Landschap uit te nodigen om 
iets te vertellen over onze mooie 
omgeving. Maar misschien zijn er 
mensen in de wijk, die zelf iets 
interessants te vertellen hebben. 
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Over enige tijd wordt in ieder geval ook een 
lezing/beamerpresentatie georganiseerd over een drie maanden 
durende fietstocht van twee wijkgenoten door de staat  
Victoria in Australië en het ten zuiden van Australië liggende 
Tasmanië.   
Ze nemen ongetwijfeld een van hun zwaar beladen wereldfietsen 
mee naar huis van de buurt De Schulp. Houdt daarvoor onze 
website in de gaten!   
En heeft u het prachtige stukje gelezen geschreven door mevrouw 
Tiny Sijken? Geweldig lezenswaardig, respect! 
Naar aanleiding van dit prachtige artikel doen we hierbij een oproep 
aan u om ook eens iets op papier te zetten. Er zijn vast mooie 
verhalen, die u op deze manier kunt delen met andere 
buurtbewoners. U kunt het sturen naar redactie.scw@home.nl  
Hopelijk kunnen we in de volgende wijkkrant weer genieten van wat 
iemand heeft meegemaakt of zoal bezig houdt. 
Het bestuur huis van de buurt De Schulp 

 

 
Nu ook elke Zondag open van  

12.00 uur tot 17.00 uur 
Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen 

 
0592-315730   info@oosterhof.cigo.nl 
 

Parate Service   
Administratief &Fiscaal  
Servicebureau                          

Kloekhorststraat 29 Kamer 1.10  9401 BB Assen 
Telefoon: 0592-314864 E-mail: info@parateservice.nl 
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Nationale Vereniging De Zonnebloem 
 

Al 70 jaar staat de Zonnebloem voor een samenleving waarin ruimte is 
voor iedereen. Jong en oud. Mensen met een 
lichamelijke beperking van het leven laten genieten. 
Daar gaan we voor! 

Deelnemers: de Zonnebloem is er voor iedereen 
met een lichamelijke beperking. Dat betekent dat de 
lichamelijke beperking het eerste criterium is voor 
onze doelgroep. In de praktijk zijn het vaak de 
mensen die - door hun beperking - in een sociaal 
isolement zitten of dreigen te raken, die het meest 
gebruik maken van onze diensten. 

De Zonnebloem is voor volwassen mensen met een lichamelijke 
beperking. Kunt u door een lichamelijke beperking niet (meer) doen wat 
voor zoveel andere mensen vanzelfsprekend is? Dan gaan wij voor u op 
zoek naar iemand die samen met u iets wil ondernemen. 
Dit kan van alles zijn zoveel mensen, zoveel wensen. De een heeft 
behoefte aan een gezellig gesprek. De ander wil graag een wandeling 
maken, of een kop koffie drinken in het buurtcafé.  De Zonnebloem wil 
graag aan deze wensen tegemoet komen. Dit alles door de inzet van 
onze vrijwilligers! Ook worden er  door het jaar heen  verschillende 
activiteiten geregeld waaraan u kunt meedoen.  Vrijwilligerswerk:  als 
vrijwilliger bij de Zonnebloem zet  men zich in voor mensen met een 
lichamelijke beperking. U kunt hen bijzondere momenten bezorgen. Met 
het doen van iets heel kleins kunt u  al veel betekenen voor iemand 
anders. En dat kan op verschillende manieren. Een huisbezoek, daarbij 
een goed gesprek hebben onder het genot van een kopje koffie. Even 
naar het winkelcentrum, samen naar het tuincentrum.  Enzovoort.                                                              
Vrijwilligers van de Zonnebloem kijken met de deelnemer samen naar de 

mogelijkheden. Heeft u belangstelling om als 
deelnemer of vrijwilliger mee te doen, de afdeling In en 
Om Assen staat voor u klaar.                                                                                                 
Neem vrijblijvend contact op met:  dhr. J. Eitens,      
0592- 34420 of j.eitens@home.nl    
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Even voorstellen: Kaars & Zo 
 
Wil je iets gezelligs gaan doen (met 
familie, vriendinnen, collega’s, 
vrijgezellenfeestje e.d. ), maar je weet 
niet wat? 
Iets origineels en actiefs doen en toch 
echt ontspannen, dat kun je ervaren 
door lekker creatief bezig te zijn. Een 
middag of avond kaarsen maken is: 
 

 Een gezellig, creatief middagje/avondje uit 
 Begeleiding door een ervaren kaarsenmaker 
 Je neemt een blijvende herinnering (jouw kaars!) mee naar huis 
 Je kunt alleen komen of met een groep 
 Je hebt geen ervaring nodig, je zult verrast zijn door het resultaat 

 
En het allermooiste, je gaat helemaal ontspannen weer naar huis! 

 
Zoekt u nog een origineel kinderfeestje? 
Ook dat kan bij Kaars & Zo. De kinderen 
gaan dan twee dinerkaarsen maken 
door middel van de dompeltechniek en 
een kaars versieren met versierwas. 
 

Ook 
kunne
n wij 
uw 
eigen 
tekst of plaatje op een kaars 
plaatsen. Abraham/Sarah, 
geboorte, huwelijk enz. 
Mocht u nog een leuk cadeautje 
(of cadeaubon) nodig hebben, 
dan kunt u terecht in ons 
atelier/winkel aan de Havenkade 

20 te Assen.  
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Het is bijna voorjaar. De knoppen zitten weer aan de bomen en de 
krokussen zijn in bloei. De kinderen van kindcentrum De Regenboog 
genieten van het buiten zijn. De zandbak, de waterpomp, voetballen in het 
court, skeeleren, tikspelletjes spelen, touwtjespringen het kan weer. De 
jassen gaan open. Het is fijn dat we genoeg ruimte om school hebben om 
te kunnen spelen. Want spelen is belangrijk. Op de Regenboog is er 
naast werk veel ruimte voor spel. Iedere dag 
spelen alle kinderen minimaal drie kwartieren 
buiten. Ook in de onderbouwgroepen is er 
veel aandacht voor spel. Spelen in de hoeken, 
met blokken of poppen. Verkleden in een 
cowboy of prinses.  
In de midden en bovenbouwgroepen wordt er 
ook gespeeld. Dammen is op dit moment 
populair. Een aantal leerlingen heeft meegedaan met de provinciale 
damkampioenschappen voor scholen. We hebben het goed gedaan en 
daar zijn we trots op. De leerkrachten van de Regenboog hebben ook een 
cursus spel. Zij volgen een kleine training is “Speel je wijs” een methodiek 
waar drama/toneelessen gekoppeld worden aan taal en woordenschat. 
Inmiddels zijn er vele lessen gegeven aan de kinderen en genieten we er 
samen van. 

Wij vinden dat we door middel van spel 
kinderen vrij en ongeremd kunnen werken 
aan leerplezier. Levend leren! Het spelen 
van een reken spel, woorden oefenen door 
toneel, een kilometer lopen om te ervaren 
wat een kilometer is. Samen een spel spelen 
en daarbij leren om op je beurt te wachten, 
winnen en verliezen het hoort erbij. 
 

Spel is een van de vier basisactiviteiten dat veel aandacht heeft op  
kindcentrum De Regenboog! 
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Huis van de buurt De Schulp 
Buizerdstraat 10 9404BB Assen 
Telefoon: 0592 31 31 55 
E-mailadres: De Schulp-assen.nl 
Openingstijden: 
Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 
23.00 uur 
Vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. 
Gesloten van 12.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 uur 
tot 19.00 uur 
 


