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Natuur in de Buurt
Geen tuin in maart en april, of er bloeien volop voorjaarsbloemen.
Meestal cultuurplanten.
De natuur in onze omgeving is veel spaarzamer met
voorjaarsbloemen. Maar ze zijn er zeker wel. In de
kruisbloemenfamilie vinden we veel voorjaarsbloemen. Meest
piepkleine plantjes met bloemetjes, die nauwelijks opvallen.
Gewoon afstappen en kijken naar de
bloempjes die meestal niet groter zijn
dan één of enkele millimeters. De
grootste kruisbloem in het voorjaar is
de pinksterbloem, die vooral opvalt
door de prachtige lichtpaarse kleur.
Bovendien staan ze vaak in grote
groepen bij elkaar op vochtige,
veenachtige grond. Neem er de tijd
voor.
Een speciale groep voorjaarsbloeiers zijn de zg. stinzenplanten.
We treffen ze aan in tuinen van eeuwenoude stenen gebouwen.
Zoals landhuizen, kastelen, kerken en pastorieën. Een stins is
een eeuwenoud stenen
gebouw waarvan de
naam vooral in Friesland
wordt gebruikt
De
tuinen
en
plantsoenen werden in
de glorietijd gevuld met
buitenlandse
planten.
Vooral
vroegbloeiers
waren
in
trek.
Landdames en –heren
van stand deden hun uiterste best om met hun tuin goed voor de
dag te komen. Hun aanzien werd mede afgewogen aan het
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aanzien van de tuin. Vak tuinders waren erg gewild bij de adel. Ze
kregen vaak de vrije hand om er iets moois van te maken. Maar
het moest liefst wel de mooiste tuin uit de omgeving worden. Veel
planten, knollen en zaden werden ingevoerd uit zuidelijke, vaak
subtropische, landen. Meestal planten die extra zorg vroegen,
maar dan ook prachtige bloemen lieten zien.
Later breken er slechtere tijden aan voor de adel. Bezuinigen in en
om het huis door ontslag van personeel. De tuinman werd
deeltijdwerker of werd simpelweg ontslagen. Het fijne ging eraf.
Veel tuinen verwilderden. Sommige, echt tropische, planten waren
niet in staat zichzelf te handhaven. Maar veel knolplanten lukte dat
wel. In de herfst stierf de plant af, maar de bol of knol in de grond
kon wel een graadje vorst verdragen. Deze planten konden zich
handhaven of zelfs via jonge knollen nog wat uitbreiden.
Bekendste voorbeelden zijn sneeuwklokje, krokus, wilde narcis.
Erg populaire stinzenplanten die we nu ook vinden in bijna iedere
siertuin. Ze vragen weinig onderhoud en komen elk jaar weer
terug.
Op internet vinden we een lijst
met wel 60 stinzenplanten. Hele
bekende noemden we al:
sneeuwklokje, krokus en narcis,
die
in
veel
siertuinen
voorkomen. Maar ooit wel eens
gehoord
van:
knikkende
vogelmelk,
Haarlems
klokkenspel, dikkemans kruid
en gebroken hartje? Ze zijn zeldzaam.
Heeft Assen ook stinzentuinen?
Huize ‘Overcingel’ heeft enorme perken krokussen. Elk jaar zijn
er een aantal rondwandelingen onder leiding van IVN-gidsen. Ze
breken de krokuswereld voor u open. Maar of het hiermee een
echte stinzentuin is? Dan moeten er meer soorten stinzenplanten
te vinden zijn.
5
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Hoe staat het in Assen-Oost? Ook daar zoeken we vergeefs naar
stinzentuinen. We fietsen daarom over het terrein van Valkenstijn.
Hier en daar nog een sneeuwklokje en uitbloeiende krokussen
langs de berm van de laan. Bij het huis aangekomen vinden we
wilde hyacinten en bosanemonen. In de omliggende weitjes zijn
narcissen aangeplant. Prachtig, maar het is geen zorgvuldig
onderhouden stinzentuin. De kunst van de stinzentuin is dat de
verschillende stinzenplanten kris-kras door elkaar heen staan.
Zoiets van een verzorgde wildernis.

Friesland is echt zuinig op de stinzentuinen. In elke tuin komen
daar wel tien tot twintig soorten stinzenplanten voor. Er zijn daar
meerdere groepen natuurliefhebbers actief om de tuinen een
verzorgde staat van wildernis te geven.
We wensen u een mooi en natuurrijk voorjaar toe.
Louis de Jong en Arie Keijzer
7

“Vooruit met voorlezen” op de Flint in Ekehaar!
Vorig jaar heeft obs De Flint in Ekehaar
meegedaan aan het project "lezen is
leuk". Daardoor hebben we de
Bibliotheek
op
school
met
ondersteuning van een extra subsidie
kunnen invoeren.
De dBOS (de
Bibliotheek op school) is de opvolger
van de bibliobus in het dorp. De school
heeft nu een prachtige collectie boeken
in huis die regelmatig wordt vernieuwd.
Het vervolg op "Lezen is leuk” is
"Vooruit met Voorlezen".
Het is een project dat een impuls wil
geven aan het voorlezen in de hogere
groepen van het basisonderwijs. De
dBos wordt aangevuld met een set
voorleesboeken. Onze lees coördinator
gaat zich scholen in het nog beter
invulling geven aan de Boekenkring.
O.b.s De Flint heeft taal en lezen hoog
in het vaandel staan. Immers het
beheersen van taal staat aan de basis van het onderwijs. Taal is
belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en goed kunnen lezen is
een voorwaarde om goed mee te kunnen doen in de maatschappij.
Daarnaast staat plezier in het lezen voorop, we beginnen daarom iedere
dag met een kwartiertje stillezen.
De Flint in Ekehaar is een dorpsschool in de prachtige omgeving van het
beek- en esdorpenlandschap van de gemeente Aa en Hunze.
De kleinschaligheid maakt dat er op onze school veel aandacht is voor
de individuele leerlingen en de onderwijsbehoefte van ieder kind. Naast
goed taal-, lees- en rekenonderwijs zijn er veel mogelijkheden voor
excursies op natuur-, historisch- en cultureel gebied. In het kader van
bewegingsonderwijs bieden we ieder schooljaar vijf schaats- en
zwemlessen aan.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school. Kom dan gerust een
keer langs of kijk op onze website www.basisschooldeflint.nl
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Veranderen.
Eind vorig jaar kreeg ik een dagkalender voor 2016 cadeau. Voor elke
dag een nieuw blaadje en op elk blaadje een spreuk om even over na te
denken. Sommige daarvan zeggen me niet zo veel. Anderen meer. Die
van vandaag vond ik wel wat, namelijk:
“Alles wat je kunt veranderen, is jezelf. Maar soms verandert dat alles.”
De Amerikaanse acteur en filmproducer Gary W. Goldstein schijnt dat
vaak gezegd te
hebben.
Ee n kleine
verandering, die ik
wil bereiken is het
aan jullie tonen van
bewegend beeld
met geluid vanuit dit
stukje. Met de
mobiele telefoon
nam ik 22
seconden
tafeltennis op van
de
vrijdagochtendgroe
p. Vervolgens heb
ik dat op ‘youtube’
gezet. Via de
onderstaande link
kom je daar terecht (PC: Ctrl. + linker muisknop). Zo is te zien en te
horen hoe het in z’n werk gaat en het plezier dat de deelnemers er in
hebben. Daar kunnen geen ellenlange teksten tegen op lijkt mij.
https://www.youtube.com/watch?v=eMGNoLBttac&feature=youtu.be
Voor het geval het niet mocht lukken, toch maar even een fotootje.
De vrijdagochtendgroep
Lijkt het je ook leuk en wil je ook ‘veranderen’ kom dan zo snel mogelijk
een keer vrijblijvend bij ons ‘proef- tafeltennissen’. De maandagavond is
trainingsavond, dinsdagavond is wedstrijdavond voor thuiswedstrijden
en vrijdagochtend is er gezellig recreatief tafeltennis. Voor nadere info
en aanmelding kunt u terecht bij/in huis van de buurt De Schulp.
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21 mei voetbaltoernooi Assen-Oost
Zaterdag 21 mei organiseert Mijn Buurt
Assen een voetbaltoernooi voor AssenOost op de velden van Asser Boys. De
negen buurten in de wijk spelen
wedstrijden tegen elkaar van zeven
tegen zeven spelers op een half
voetbalveld. Geef je op als je zin hebt om op 21 mei een balletje te
trappen. Jijzelf, met je buren of andere bewoners uit je straat. Je kunt je
opgeven met naam, leeftijd en adres bij info@zeghetmaar.nu Iedereen
wonend in Assen-Oost is welkom, leeftijd maakt niet uit. Meisjes en
vrouwen vormen (een) eigen team(s). En je hoeft natuurlijk niet heel
goed te kunnen voetballen. Het gaat erom dat je het leuk vindt en er lol
aan hebt. ‘s Avonds is een feest na met lokale artiesten als Funky Blues
Soul Riot met Roelof Meijering.
Wanneer: 21 mei van 13.00 – 22.00 uur
Waar: velden Asser Boys

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
In de vroegere kleuterschool en bibliotheek
aan de Dotterbloemstraat 169 maken
verschillende
bewoners
van
de
Dotterbloemstraat een mozaïek voor hun
flat. Als de ontwerpen van het mozaïek te
zijner tijd in het groot op hun flat worden
gemaakt, krijgen de Dotterbloemflats niet
alleen meer kleur maar is de nummering
ook beter herkenbaar. Het mozaïek maken
zij op de computer en kunstenaar Peter
Verboom helpt hen daarbij. Woont u in de
buurt en wilt u ook eens komen kijken? Of
wilt u de ruimte voor iets anders gebruiken?
Kom gerust langs. De openingstijden zijn
vaak op dinsdag- en donderdagvond en
worden via facebook van Mijn Buurt Assen of flyer bekend gemaakt. De
koffie en thee staan klaar.
Mijn
Buurt
Assen
is
een
samenwerkingsverband
tussen
woningbouwvereniging Actium, Welzijnsstichting Vaart Welzijn, de
bewoners van Assen-Oost en de gemeente Assen.
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Platform Assen-Oost
Het Bewoners overleg Assen-Oost is sinds
alweer enige tijd geleden, na het stoppen van
ondersteuning door de gemeente, als Platform
Assen-Oost zelfstandig verder gegaan. Elke derde maandag van de
maand vergaderen we vanaf 19.30 uur in buurtcentrum De Schulp. Wilt
u eens een vergadering bijwonen, iets toelichten of vragen, dan kunt u
dit kenbaar maken via ons
e-mailadres: info@bewonersoverleg.nl.
We proberen regelmatig een kort verslag te geven van zaken die binnen
het platform besproken worden. Hieronder een aantal punten uit de
laatste bijeenkomsten:
Binnen het Project Assen aan de Aa 2012 zijn begin 2016 een aantal
deelprojecten gestart:
• In plan Amelte worden zandpaden en een bos aangelegd, die
aansluiten op bestaande paden rond de Aanleg. Nabij de
speenkruidflats worden zandpaden aangelegd en ruimte voor
begrazing. Door de natte omstandigheden in de afgelopen
periode zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.
•

In plan Nijlandsloop zal de Bosbeek verder door getrokken
worden. Een ontwerp is gereed. Start van de werkzaamheden is
eind 2016.

•

In plan Deurzerdiep komt 10 hectare bos met een pad er
doorheen. Langs het Deurzerdiep is een gedeeltelijk herstel van
de situatie rond 1830. Dit als compensatie voor de verbreding
van de N34.

•

In plan Anreperdiep zal het zandpad Schieven wordt
gerealiseerd met het werkpunt langdurig werklozen en de
gemeente.

Folders met wandelroutes zijn t.z.t. verkrijgbaar bij Café de Aanleg, VVV
en het duurzaamheidcentrum, zodra ook de bewegwijzering is
aangebracht.
Zie voor meer info: http://www.florijnas.com/projecten/assen-aan-de-aa.
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Mogelijk kan toch een Natuurspeelplek nabij de kinderboerderij op
landgoed Valkenstijn naast het voetbalveldje worden gerealiseerd. Dit
aan de hand van een eerder gepresenteerd plan in samenwerking
werkgroep Valkenstijn.
Verkeerssituaties rondom scholen in de wijk zal worden bekeken. Er is
hierover onlangs overleg geweest met de gemeente. De totale situatie
zal in beeld worden gebracht en besproken.
Voor het plaatsen van straatverlichting aan de Rembrandtstraat in het
Palet is uitstel gevraagd door de projectontwikkelaar daar het project
nog niet voltooid is.
Gemeente wil echter plaatsing afdwingen. De zaak hierover is op 14
maart j.l. gehouden voor de rechtbank in Assen.
Voor het realiseren van een hondenspeelplek in de wijk is een financiële
bijdrage niet gehonoreerd door het StiLA (Stichting Stimulering
Leefbaarheid Assen). De gemeente en Actium (Mijn Buurt Assen) gaan
het project overnemen en steunen het vanwege het algemeen belang.
Het geheel zal door vrijwilligers worden opgezet. In een overeenkomst
worden de spelregels t.a.v. veiligheid, verantwoordelijkheden e.d.
vastgelegd.
tot 21.30 in De Schulp aan de Buizerdstraat 10. De grote zaal is
geopend vanaf 19.15 uur. U ben van harte welkom. Een agenda zal
samen met een uitnodiging binnenkort bekend worden gemaakt
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Paramedics in samenwerking met ‘t Kamrad
Paramedics en Kamrad is al jaren een goede combinatie. Naast
sponsoring en spinninglessen zal Paramedics samen met ‘t
Kamrad nu ook een vrouwenafdeling
opzetten. De afdeling is bedoeld voor
vrouwen die op eigen niveau en
laagdrempelig willen fietsen. Bij de
opening van de nieuwe wielerbaan
tijdens de wielerweek (15-23 april)
worden clinics verzorgd voor vrouwen
en staan we met
’t Kamrad op de markt. Wilt u meer
weten, neem dan contact op met Tamara Peek via
t.peek@paramedics.nl.

Uitgelicht: SeniorFit
Kent u of bent u iemand die aan uw
gezondheid en fitheid wil blijven
werken en dat in een gezellige
omgeving wil doen? Kom dan eens
een kijkje nemen bij de SeniorFit op de
woensdagmorgen (10.15-10.45).
Middels een gevarieerd programma
worden verschillende spiergroepen en
–functies aangesproken met als doel
uw algehele gezondheid te verbeteren.
Meer informatie via de website of mail naar m.vos@paramedics.nl
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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WIJKFEEST ASSEN-OOST 10 SEPTEMBER 2016
Aan: wijkbewoners, onderwijsinstellingen, ondernemers
en organisaties in de wijk Assen-Oost
Dit jaar organiseert de Stichting Wijkfeest Assen-Oost
het wijkfeest op:

zaterdag 10 september 2016
Het wijkfeest wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. Er zal een
gevarieerd programma voor jong en oud worden aangeboden van 11.00
tot 16.00 uur.
Dit jaar zal tijdens het wijkfeest extra aandacht worden besteed aan:
ASSEN-OOST op zien Drèents
Het Drents leeft natuurlijk onder veel mensen in Assen-Oost. Wij zijn
nieuwsgierig of er ook mensen zijn, die een mooie Drentse wijsheid,
spreuk of uitspraak hebben. Laat het ons weten via een van de
onderstaande mailadressen. De mooiste spreuk of wijsheid wordt op
een tegeltje gedrukt!
Ook u als initiatiefvolle inwoner van Assen-Oost kunt zichzelf of uw
school of organisatie presenteren. Dat kan door iets te organiseren of
door open huis te houden. U kunt zich hiervoor opgeven bij Mariëtte
Blouw: tel. 0592 300190; mt.blouw@gmail.com
Voor het huren van een marktkraam kunt u contact opnemen met
Truus Dijkema: tel. 0592 31 56 59 / 06 12 8812 26; dijkema45@home.nl
Voor hobbyisten kost een kraam € 17 en ondernemers betalen € 34
(p.o.v.b). Wij hopen, dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als
afgelopen jaar.
In 2015 zijn er zo’n 4000 kinderen en volwassenen geweest, die het
wijkfeest bezocht hebben of actief hebben meegedaan.
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Dankzij de grote inzet van vrijwilligers, de kraamhouders, de
muzikanten, tekenkunstenares, zangers en dansers, maar vooral ook
dankzij onze sponsoren: gemeente Assen, woonzorgcentrum De
Vijverhof, Tabactief, Bewonersoverleg Assen-Oost,
Aannemingsbedrijf Kooistra, Bestrating.nl, Rijwielhandel B.Ploeg,
Apotheek Vredeveld, Pinkster Schilderwerken,
Winkeliersvereniging Vredeveld, Installatiebedrijf Klinkhamer,
stucadoorsbedrijf Aikema, Jaap Bos, Asser Boys en Martin Warring
is ons wijkfeest een groot succes geworden!
Wilt u dit jaar ook een (klein) bedrag sponsoren? Dat kan!!
Op NL 12 ABNA 0611 6413 13 t.n.v. St. Wijkfeest Assen-Oost.
Zo kunnen wij ook dit jaar weer een schitterend lustrumwijkfeest voor
u / jou organiseren!
Wij geven u in de volgende nieuwsbrief meer informatie.
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Wijkfeest Assen-Oost,
Mariëtte Blouw, voorzitter
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Nieuwe schijf van vijf
Onze beleving van gezondheid verandert en
daarmee ook de middelen om onze gezondheid
te verbeteren. Afgelopen maart is de nieuwe
schijf van vijf uitgekomen van het
voedingscentrum.
Ons advies is om even een kijkje te nemen wat
er is veranderd en wat dit voor u(w)
(voedingsgedrag) kan betekenen. Bij vragen
kunt u terecht bij onze diëtiste Nicky van Wijngeeren. Een afspraak
maken kunt u doen bij onze balie of door te bellen naar 0592-311161.

Nationale sportweek: Resto van Harte
In het kader van de nationale sportweek zal
Paramedics een clinic verzorgen over cognitieve
fitness. Dit zal plaatsvinden bij Resto van Harte in
Peelo: een plek waar ouderen samen kunnen komen en tegen een
kleine vergoeding een maaltijd kunnen nuttigen. Mocht u interesse
hebben, dan kunt u zich aanmelden via http://resto.annie.nl/ .

Mooie zomervoeten? Boek nu!
Via onze pedicure Corina kunt u een
mooie aanbieding boeken: een volledige
pedicure- behandeling, voetenscrub,
voetenmasker en aflakken voor maar 30
euro!
Boek nu via 06 153 916 06 of c.j.wijnholds@home.nl

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Aanmelden 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 €3,50 per baan voor 3 uur.
Verder gaan we een jeu de boules-clubje oprichten, u kunt zich
aanmelden via tel 0622485808,
via deschulp@home.nl of het aanmeldformulier in De Schulp. Hieraan
zijn geen kosten verbonden en is geheel vrijblijvend.
Op vrijdag 22 april houden wij onze eerste jeu de boules-activiteit,
iedereen is welkom om mee te spelen, u krijgt uitleg over de spelregels
en wat wij van plan zijn met de jeu de boules-vereniging van De Schulp.
Vrijdag 22 april verzamelen we vanaf 13.00 uur voor de middag en/of
op donderdagavond vanaf 19.00 uur.
Bij voldoende animo willen we een zomeravondcompetitie starten,
waarbij
we ook eventueel andere buurten met banen willen betrekken,
dus……….
kom uit je schulp …naar De Schulp!
Buizerdstraat 10 Assen-Oost
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Salaam,
Toch even een berichtje uit Iran. Onze hosts zeiden dat het prima kan,
dus bij deze!Tot nu toe zijn we vier dagen in Teheran geweest en
hebben we al heel wat beleefd.
Vanaf Schiphol vlogen we naar Teheran met een tussenstop op
Istanbul. We dachten het Nederlandse weer voorgoed vaarwel te
hebben gezegd, maar in Istanbul stond de hemeldouche open. Op het
vliegveld strekten we onze benen en haalden een Italiaanse maaltijd. Dit
omdat we niet wisten hoe lang we geen Europees eten zouden krijgen.
Bovendien liggen er maandenlang 'buitenlands' voedsel in het
vooruitzicht, dus het kon nog 'effe'.We stapten voor de tweede keer in
het vliegtuig en we kwamen naast een Iraanse jongeman te zitten. Hij
groette ons in het Duits en vroeg of we uit Duitsland kwamen. Zo
raakte we met z'n drieën aan de klets. Hamid, zo heette onze nieuwe
buurman, zou later een geschenkje uit de hemel blijken.
Na 3,5 uur vliegen zagen we een grote stad liggen en dit was onze
eerste kennismaking met de wereldstad Teheran. Zodra de eerste
wielen van het vliegtuig de grond raakten volgde er een Pavlov-reactie:
alle vrouwen deden hun hoofddoeken op. Heleen volgde gelijk.
Eenmaal uit het vliegtuig gestapt bood Hamid aan om ons te helpen met
een simkaart en het wisselen van euro's naar de Iraanse rial. Wij
moesten echter eerst nog door de douane. Spannend vonden we het
wel, maar het gevoel was snel weg toen de douanier Heleen haar naam
probeerde uit te spreken. Beide moesten lachen en er volgde een
oprecht 'welcome to Iran’.
Hamid kocht wat water voor Heleen, omdat ze in het vliegtuig had
gezegd dat ze dorst had (de eerste kennismaking met de Iraanse
gastvrijheid). Vervolgens bracht Hamid mij naar het wisselkantoor waar
ik al gelijk het complete budget voor Teheran op de balie neerlegde.
Hamid twijfelde niet, pakte alles terug op 50 euro na en gaf het geld
terug aan mij. 'Je kunt dit beter in Teheran wisselen, daar heb je een
betere koers', zei hij. En inderdaad, later bleek dit te kloppen.Toen nog
een simkaart regelen. Dankzij Hamid was dat geen probleem. We
wisselden elkaars nummers uit en Hamid zei dat als er iets was
waarmee hij kon helpen, we hem mochten bellen. Nou daarvoor hoefden
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we hem niet eens te bellen, want nog drie minuten later hielp hij ons
weer. Het Imam Khomeini Airport ligt namelijk 35km van Teheran. Er
moest dus een taxi geregeld worden. Heleen en ik zette nog geen twee
stappen buiten met onze witte gezichten en backpacks, of de
taxichauffeurs doken op ons zoals
duiven op broodkruimels: 'Taxi??'
Hamid sprong ertussen en gaf even
een show 'Iraanse body language'.
We verstonden er niets van maar het
was ons duidelijk; Hamid speelde een
toneelspel om de prijs te drukken.
Eenmaal voor de juiste prijs, liepen
we met de taxichauffeur mee en
ontdeden we ons van onze bagage.
De backpack van Heleen paste niet
meer in de kofferbak en deze ging op
de bijrijdersstoel. Hamid ging de andere kant op, dus onze wegen
scheidden vooralsnog. We gaven elkaar de hand en Heleen en ik
namen plaats op de achterbank en een onherkenbare geur kwam ons
tegemoet. De 'Teheran-geur' bleek later. We reikten naar onze gordels...
Grapje natuurlijk, gordels. Alsof ze die hebben op de achterbank. Onze
chauffeur gaf gas en een helse achtbaanrit volgde. Markeringen
ontbraken of deden er niet toe. Net als stoplichten. Of zebrapaden. Of
snelheid. De chauffeur begon in het Farsi tegen ons te praten, omdat hij
geen Engels kon en begon te wijzen naar Heleen haar backpack met z'n
ene hand en met z'n andere hand het 'ik-wil-meer-geld-teken'.
Handsfree rijden zullen we maar zeggen ;) Maar goed, het was ons
duidelijk dat hij meer geld wou dan afgesproken door Hamid, vanwege
de 'bezette' stoel (alsof er om 4.30u in de nacht meer personen mee
zouden gaan). Wij deden alsof onze neus bloedde, omdat ik ook niets
meer
in
de
portemonnee
had.
Eenmaal aangekomen op onze bestemming, belde ik onze gastheer
genaamd Peyman op, omdat de taxichauffeur dus moeilijk deed. Het
was inmiddels 6 uur in de ochtend en Peyman had geen zin in gedoe.
Hij betaalde de taxichauffeur en wij konden naar boven. Peyman maakte
ons bed klaar (dekens op de grond) en we konden nog even een paar
uurtjes slapen voordat hij naar zijn werk moest om 10 uur. Pff, welkom in
Iran!
Henk-Jan Klaver
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Het Aardscheveld’
Naast het in de wijkkrant terecht veel geroemde gebied, met de naam
‘Landgoed
Valkenstijn’,
bestaan er ook de
namen ‘Lombok’
en
‘Het
Aardscheveld’.
Deze gebieden in
onze wijk hebben
ook hun eigen
historie, ook al
speelde die zich
voor een groot
deel af aan de
rand
van
de
maatschappij, in plaggenhutten en andere vreemdsoortige bouwsels.
Omdat onze beeldentuin zich tussen deze twee gebieden bevindt, leek
dit een goede naam voor de beeldentuin en galerie.
Vanaf zaterdag 7 mei nodigen we u weer uit om de nieuwe expositie te
bezoeken.
Er zullen werken van een viertal kunstenaars te bewonderen zijn.
Van kunstenares Dineke Hazelaar uit Nieuwolda staan bijzonder fraaie
glaswerken opgesteld in tuin en galerie.
Tevens sieren fraaie keramiekwerken vervaardigd door Jannie Nijhof de
galerie.
Voor een heel bijzondere kunstuiting gedurende deze tentoonstelling
zorgt Marten Oostra.
Hij toont door hem verzamelde vondsten tijdens wandelingen langs het
strand en heeft deze samengesteld tot ‘Jutkunst’.
Eveneens zijn de beelden van Jaap Bos een onderdeel van de inrichting
van de tuin.
De galerie en beeldentuin zijn te bezoeken tot en met 27 september.
Dit is tevens de datum dat de kunstroute ‘Kunstig–Oost’ in onze wijk
gehouden wordt.
Op die dag tonen een aantal in onze wijk wonende kunstenaars de
werken die ze gevormd hebben.
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Hallo buurtbewoners,
Ik ben een wat oudere man van 60 jaar, die van
tuinieren, fietsen en houtbewerking houd. Thuis
heb ik kippen en vissen, die ik elke dag verzorg.
Op zaterdag wil ik nog wel even de stad in, de
markt op om een visje kopen.
Ik zoek iemand die het gezellig vindt om met mij
om te gaan en leuke dingen te gaan ondernemen.
Belangrijke eigenschappen in een persoon zijn voor mij betrouwbaar
zijn, geduld hebben, doen wat je zegt, respectvol zijn en
inlevingsvermogen hebben. Daarnaast houd ik van gezelligheid. Ik ben
auditief beperkt. Ik gebruik gebarentaal, maar kan ook heel goed
liplezen en korte geschreven zinnen begrijpen. Maar laat dit je niet
tegenhouden om mij te leren kennen. Mijn begeleiders kunnen
ondersteunen bij de communicatie. Bij interesse graag contact opnemen
met: Jan Postma Mobiel 06-12020507
Mail jan.postma@vanboeijen.nl

Workshop beeldhouwen
We hebben met Atelier de “Steengroeve” de afspraak gemaakt om
op zaterdag 9 april een beeldhouwdag te organiseren, in onze
beeldentuin “Het Aardscheveld”. We bieden de gelegenheid om
aan zachte steen te gaan werken, in een mooie landelijke
omgeving in het buiten gebied van Assen. Heeft u belangstelling
en lijkt het u interessant om te ontdekken wat uw creatieve
mogelijkheden zijn met het vormgeven van steen, dan willen we u
hierbij graag helpen. Vanaf 9.00 uur verwachten we u aan de
Anreperstraat 184. Voor informatie en het aanmelden voor
deelname aan deze geheel verzorgde dag en de kosten kunt u
bellen of mailen naar Klaas Kuiper tel. 0592346177
mail info@atelierdesteengroeve.nl of met Jaap Bos 0592316403
mail info@aardscheveld.nl We zullen ons best doen om er een
leuke dag van te maken, ontvangen u met koffie, de lunch wordt
voor u verzorgd!
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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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“De Zonnebloem in en om Assen”
zoekt enthousiaste vrijwilligers M/V
Wat gaat u doen?
•
•
•

het regelmatig bezoeken van een of meer mensen met een
fysieke beperking voor een goed gesprek en een luisterend oor.
samen met een zieke of gehandicapte iets leuks ondernemen,
zoals naar de winkel, musea of een wandeling maken
het begeleiden en verzorgen van zieken en gehandicapten
tijdens één van de vele georganiseerde dagtrips en
groepsactiviteiten van De Zonnebloem

Wat vragen wij?
• enthousiasme
• kunnen luisteren naar anderen
• goede contactuele eigenschappen
• affiniteit met sociaal geïsoleerde hulpvragers
• kunnen samenwerken met andere vrijwilligers
• zelfstandig kunnen werken en zelf initiatieven kunnen nemen.
De frequentie van het bezoekwerk is ongeveer eens in de twee weken.
De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer een dagdeel per week.
Wat stellen we daar tegenover?
• zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden
• afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer
• verdere ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten en verdere
ontwikkeling van competenties
• waardevolle contacten met mensen die dreigen te vereenzamen
• ondersteuning van onze coördinator en een
introductieprogramma .
• nieuwsbrief voor vrijwilligers.
• aanvullende verzekering gedurende werkzaamheden voor De
Zonnebloem.
• kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie
worden vergoed.
Wilt u meedoen? Neem contact op met: mevr. I. Verkade tel: 0592373338 iverkade1952@kpnmail.nl
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Vaart Welzijn is de welzijnsorganisatie in Assen en werd 1 juli 2015
opgericht. Met het ontstaan van Vaart Welzijn waait er een frisse wind
door het sociaal en maatschappelijk werk in de gemeente. Vaart Welzijn
is er voor alle inwoners in en om Assen, die vragen of ideeën hebben
over wonen, welzijn, zorg, opgroeien en actief meedoen in de
samenleving. Hierbij gaan we uit van de talenten en krachten van de
mensen zelf en bekijken we hoe wij hen, met de hulp van vrijwilligers,
hierin kunnen ondersteunen. Dus niet zorgen voor maar zorgen met.
We werken vanuit Buurtteams. Dat wil zeggen dat de buurtwerkers,
buurtmaatschappelijk werkers en buurtsportwerkers allemaal een vaste
buurt hebben waarin ze werkzaam zijn. Ze kennen de buurt en weten
wat er speelt. Bovendien zijn ze op deze manier: dichtbij, zichtbaar en
toegankelijk. Als Buurtteam werken we vanuit “de Werkwereld” aan de
Brunelstraat 77 (voorheen de huisvesting van de Provinciale
Bibliotheek). Het gebouw is een verzamelgebouw van Maatschappelijke
Organisaties en is overdag geopend. Loop gerust eens binnen!

Het buurttteam houdt spreekuur op dinsdag- en donderdagochtend van 9
- 12 uur.
De teamleider van het buurtteam, Deborah Wiltens, is bereikbaar via:
d.wiltens@vaartwelzijn.nl en/of tel: 06 – 36567937.
Buurtteam Assen – Oost.
Jaap Bos Namens ‘Mijn Buurt’ Assen.

Graag stellen we ons voor als nieuwe huurders van de “oude”
bibliotheek aan de Brunelstraat 77.
‘De Werkwereld’ is een verzamelgebouw waar een aantal sociaal
ondernemers en diverse maatschappelijke organisaties samenwerken
binnen het sociale domein.
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Onderstaande organisaties zijn gevestigd of vestigen zich de komende
tijd in het pand:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Leger des Heils
UBA
Stichting Jarige Job
Aletho
Zorggroep Perspectief
Vaart Welzijn / Buurtteam Assen oost
Tar Mentorschap
Hart voor Bewind
Meer Mentorschap
Zorgmentor Ben Wortelboer
Arise Media
Horizon begeleiding
Humanitas
Yolanda Visser Fotografie
Hippe Kringloop
Beeworkz
De Voedselbank

‘De Werkwereld’ is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Assen en
verschillende maatschappelijke organisaties.
‘De Werkwereld’ wil door samenwerking met elkaar kansen creëren voor
mens, maatschappij en milieu. U kunt bij ons binnen lopen voor
bijvoorbeeld vragen voor het buurtteam, ondersteuning bij financiële
administratie, invullen van formulieren of gezellig winkelen in de Hippe
Kringloop. Eigenlijk kunt u voor veel verschillende vragen terecht bij ‘De
Werkwereld’. We maken graag kennis met onze wijkgenoten, onder het
genot van een hapje en een drankje. We hopen op goed noaberschap.
Daarom nodigen we u uit op onze open dag:

22 april van 15.00 – 19.00 uur
Graag tot ziens!
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DERDE DINSDAG OVER DRENTSE BODEM IN
BIBLIOTHEEK ASSEN
Er wordt veel van de Drentse bodem gevraagd. We halen energie uit de
grond en we stoppen afval er in terug. Is het nog wel veilig onder onze
voeten? Energiehoogleraar Wim Turkenburg en Herman Damveld van
stichting Co2ntramine vertellen hier meer over tijdens de Derde Dinsdag
op 19 april in de Asser bibliotheek.
De aardbevingen in het Noorden zorgen letterlijk voor veel opschudding.
Net als indertijd de plannen voor de opslag van CO2 in de Noordelijke
gasvelden en het inspuiten van afvalwater in lege gasvelden in Twente.
Er wordt veel van de Drentse bodem gevraagd. Maar wat zijn de
gevolgen hiervan? Is het nog wel veilig onder onze voeten?
Energiehoogleraar Wim Turkenburg vertelt hier meer over tijdens de
Derde Dinsdag op 19 april. Zo gaat hij in op de noodzaak van het
inzetten van aardgas in Nederland, de noodzaak van CO2-opslag en –
afvang én de toekomst van kerncentrales in Nederland. Herman
Damveld van Stichting Co2ntramine brengt in kaart welke gevaren we
volgens hem lopen als inwoners van het Noorden, welke rol de overheid
daarin vervult en wat we daar aan kunnen doen.
Er is een videobijdrage van Annemarie Heite, boegbeeld van Bedum en
D66- fractiesecretaris Stientje van Veldhoven.
Kijk voor meer informatie en tickets op
bibliotheekassen.nl/derdedinsdag. Entree is gratis voor leden van
Bibliotheek Assen, €5,- voor niet-leden.
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Kunstwerk Bokkentoren staat weer buiten
Op initiatief van de Werkgroep Valkenstijn is
het kunstwerk Bokkentoren op woensdag 23
maart geplaatst bij Dierenweide Assen-Oost
aan de Vredeveldseweg.
Dit kunstwerk (1996) van Huub Laurens,
eens prominent zichtbaar aan de
Oostersingel, stond al langer dan een jaar
eenzaam tussen vele andere kunstwerken in
de opslag van de gemeente Assen.
De leden van de werkgroep Valkenstijn
vonden dat dit kunstwerk een mooie link had
met de Dierenweide op Landgoed Valkenstijn en bedachten hoe
mooi het zou zijn als de Bokkentoren daar zou kunnen staan.
Na overleg met de gemeente en vervolgens intern overleg binnen
de gemeente werd al snel vastgesteld dat dit wel zou moeten
kunnen. Immers kunstwerken zijn niet gemaakt om op te slaan,
maar om te tonen aan het publiek.
Mooie bijkomstigheid is dat dit initiatief binnen de gemeente de
discussie op gang heeft gebracht wat te doen met de andere
opgeslagen kunstwerken. Dit mooie resultaat past prima in het
beleid van de gemeente om bewoners van Assen meer te
betrekken bij het thema ‘cultuur in brede zin’.
Jan Schra, de beheerder van de Dierenweide Assen-Oost, en de
werkgroep Valkenstijn zijn blij met de plaatsing van de
Bokkentoren. Een mooie aanwinst voor zowel het landgoed als
voor de wijk Assen-Oost.
Henk Blouw
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Schulpjes
Vragen en oproepen voor en door particulieren.
Te koop een Polar RS 200 sporthorloge met footpod, te
bevestigen op de schoen, om de afstand te meten en
tevens hartslagmeter. Met duidelijke Nederlandse
handleiding.
Hilde Huizinga e-mail: hilde.huizinga@planet.nl
Te koop z.g.a.n. douchestoel € 25 Assen( Marsdijk), wordt zo nodig
thuis bezorgd. Tel. 0622485808

te koop
2 grote rode vliegtuigkoffers, tien euro per stuk.
apj.appel@gmail.com tel: 0592862080 na zes uur.
te koop
z.g.a.n. opvouwbed. 15 euro apj.appel@gmail.com
teln:0592862080 na zes uur

Te Koop een Pellet kachel Mek RAD
Tel.0610283108
Wanneer u iets verkocht heeft, stuur dan een email naar
redactie.scw@home.nl
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