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Natuur in de buurt.
‘Bladstorm’.
Een sneeuwstorm kennen we allemaal. Misschien wel zelf meegemaakt.
Foto’s. Verhalen en sterke(re) verhalen.
‘Maar een bladstorm? Nee, dat is nieuw voor mij’.
Op zondag 20 november raasde er een heuse bladstorm over Assen.
’s Morgens zaten de bomen, vooral eikenbomen, nog vol blad. Het had
al een paar nachten licht gevroren.
De geel gekleurde bladeren zijn er
klaar voor om af te waaien. ’s
Middag was het goed raak. Een
volle storm raasde over Assen en
blies in korte tijd duizenden
bladeren los van de takken. Op de
wind stoven ze honderden meter
verder om ergens te landen. Bij de
volgende rukwind werden ze weer
van de grond getild en verder
geblazen. Hele wolken blad dansend in de lucht. Een (geel) schitterend
prachtig schouwspel.
’s Avonds ging de wind liggen en kwam het bladstorm tot bedaren. De
bladwolken streken neer. Speels springende bladeren zochten een
heenkomen in de berm van weg en fietspad en werden daar
‘vastgehouden’ door opstaande grassprieten en opgedroogde stengels.
De uitgeschudde zwiepende boomtakken komen tot rust.
Het verkleuringsproces van boomblad begint al in augustus, bijvoorbeeld
bij de berk.
Eerst verkleurend van groen naar geel. Op dat moment neemt de boom
het bladgroen terug uit het blad en wordt opgenomen als reservevoedsel
in takken, stam en wortels.
Daarna is het blad ‘uitgewerkt’. Er vindt geen uitwisseling meer plaats
tussen blad en tak. Er zit een knoop tussen bladsteel en tak dat elk
moment kan afbreken zonder dat de boomtak beschadigd wordt.
Na de berk volgen geleidelijk andere boomsoorten met hun bladval. En
als allerlaatste de eik, ergens ver in november.
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Berkenblad is een teer blad. De huid van het blad is een lekkernij voor
bacteriën. In augustus en september is de bodemtemperatuur zeker nog
wel 15 graden C. Bodembacteriën zijn dan nog volop actief. De
bladgroenresten worden het eerst aangepakt. Zo kun je eind september
gevallen blaadjes aantreffen waar alleen nog maar een fijn rasterwerk
van nerven te zien is. In september/oktober is het grootste deel van het
berkenblad verteerd.
Gevallen eikenblad volgt een heel andere weg.
Om te beginnen is de opperhuid van het blad
dikker en sterker. Een beetje leerachtig. In
bladmoes en nerven bevindt zich veel zg.
looizuur. Bacteriën griezelen ervan. Bovendien
is begin november de bodemtemperatuur
gedaald to onder de 10 gr. C.
Onder 7 gr. C komt het bacterieleven practisch
tot stilstand. (Denk aan de koelkast waar de
temperatuur ook hoogstens 7 graden is.) Het
gevolg is dat vrijwel alle eikenbladeren
onverteerd de winter in gaan.
Pas volgend voorjaar en zomer worden de
bacteriën weer actief en de bladresten in enkele maanden tijd verteert.
Het looizuur verteert slechts langzaam, de zuurgraad (pH) van deze
grond gaat geleidelijk omlaag en dat werkt remmend op andere
plantengroei dan eiken. Alleen mos soorten gedijen goed op ‘zure’
grond. Dus ook onder eikenbomen.
Direct na het vallen van het blad zijn de nieuwe knoppen zichtbaar. ’s
Winters lijken bomen méér op elkaar dan ‘s zomers. Om uit te maken
met welke boom je van doen hebt moet de boomkenner het
hebben van de stam en bladknoppen die de boom de hele winter
startklaar heeft staan om volgend voorjaar uit te lopen.
Tijdens de bladval kun je bij eiken zien dat ze echt karakter hebben.
Ook dit jaar weer. Bomen kleuren elk jaar weer anders dan hun
broers/zusters en neven/nichten. De één verkleurd vroeger de ander
later. Bij de eiken (27 november) zie je dat sommige al helemaal kaal
zijn en anderen nog veel blad hebben. Elk jaar weer dezelfde eiken die
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hun blad wat vroeger of juist later laat vallen. Er zijn ook eiken die
ongeveer gelijk met anderen verkleuren maar pas in april hun blad laten
vallen. Een kwestie van karakter. Het hoort bij die specifieke eik.
Een mooie winter toegewenst, fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar. IVN-Assen e.o.
Louis de Jong en Arie Keijzer.
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Sporten met een extraatje

Heb je nog moeite met gooien, vangen, baltechniek of zit je nog niet op
een sportvereniging en wil je kennismaken met verschillende balsporten,
dan is sporten met een extraatje iets voor jou.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Kosten:
Voor wie:
Wanneer:
Opgeven:
Docente:

donderdagmiddag
15.45 – 16.45 uur
sporthal Pittelo (Wethouder Bergerweg 2B) Linkerhelft van
de zaal.
gratis
groep 3, 4 en 5
26 januari, 2,9,16 februari, 2,9, 16,23 en 30 maart en 6
april.
graag via www.assenbeweegt.nl
Rita Buikema, Assen Beweegt!

Dus heb jij zin om mee te doen? Geef je dan nu op!
__________________________________________________________
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Waar moet ik op letten bij het
sluiten van een koopovereenkomst op
Marktplaats?
Tegenwoordig wordt er steeds meer via
internet gekocht en verkocht, met name via de internetsite van
Marktplaats.
Wat als er een geschil ontstaat met betrekking tot deze koop? Een
koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Er dient
hierbij sprake te zijn van wilsovereenstemming.
Het is van belang om te weten met wie u als kopende partij een
overeenkomst sluit. Is er sprake van een overeenkomst tussen
particulieren of niet. Mocht het een koop betreffen tussen een particulier
en een professionele verkoper, dan is er sprake van een
consumentenkoop en dan gelden er andere regels. Zo mag een
consument bij aanschaf van een product via een webwinkel in bijna alle
gevallen binnen 14 dagen de koop ontbinden.
Bij een koopovereenkomst tussen particulieren geldt de bedenktijd niet
om de koop eventueel ongedaan te maken en is het verbintenissenrecht
van toepassing.
Voor de koper geldt een onderzoek plicht naar het product. De verkoper
heeft daarentegen een meldingsplicht wat betreft de eventuele gebreken
aan het product waarvan de verkoper bij het sluiten van de
overeenkomst op de hoogte was of had kunnen zijn.
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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Wij zoeken voor de dinsdag morgen nog een paar gezellige biljarters.
Het gaat hier om gezelligheid en biljarten van elk niveau .
Kom gerust eens een keer kijken

AnyTyme Vredeveld behaalt 2e plaats
Maandag 14 november is tijdens de jaarlijkse AnyTymeondernemersdag bekend gemaakt welke ondernemer de titel
"Any Tyme van het
jaar 2016/2017"
ontvangt.
Any Tyme Vredeveld
in Assen viel ook dit
jaar weer in de
prijzen.
Wij behaalden de 2e
plaats!
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Workshop ‘Gezond(er) de feestdagen door!’
Kun je wel wat inspiratie gebruiken hoe je de kerstdagen & oud en nieuw
gezonder doorkomt? Hoe je balans vindt tussen de teugels laten vieren
en grenzen stellen? Dan is deze workshop wat voor jou!
-

Recepten: gezond, makkelijk en toegankelijk. Bedoeld om je
alternatieven te
geven tijdens de
kerst.

-

Inzichten en tips:
Inzichten,
opdrachten en tips
voor meer balans
voor, tijdens en na
deze feestdagen.

-

Motivatie: We
weten het
allemaal best,
maar DOEN hè! Na deze workshop krijgt u via een serie van 3
mailingen met tips en inspiratie bedoeld als stok achter de deur.

Datum: woensdag 14 december [tijd 18.00-20.00] / vrijdag 16 december
[tijd 10.00-12.00]
Doelgroep: iedereen
Prijs: leden CleZ en Paramedics €5,00 voor niet-leden: €12,50
Verzorgd door: Marion Withaar, diëtist
Aanmelden: aan de receptie, mail info@paramedics.nl of bel ons.
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Reanimatie Assen-Oost
Wij vragen wederom uw aandacht voor het volgende:
Reanimatie door buurtbewoners binnen 6 minuten helpt levens
redden!
Uit onze informatie blijkt dat er in Assen-Oost zeer weinig geregistreerde
burgerhulpverleners zijn. Dit zou anders kunnen.
Wij roepen alle mensen van 18 jaar en ouder met een geldig
reanimatiecertificaat op zich te registreren
bij HartslagNu: www.hartslagnu.nl Voor
informatie kunt u terecht
bij www.hartstichting.nl Ook kunt u zich daar
opgeven voor een reanimatiecursus. Er
hebben zich al enthousiaste mensen aangemeld,
maar niet genoeg. Dus doe mee en geef je op!
Platform Assen-Oost
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Ploeg Rijwielcentrum

Narcisstraat 20 9404 RK ASSEN
0592-301682
-----------------------------------------------------------------------------Fietsreparatie Fietsverkoop
Graveerservice

Onderdelen

Sleutelservice

============================================================================
=

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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Activiteitenagenda december
bij Paramedics
Op vrijdag 9 december a.s. opent
Paramedics haar deuren voor alle
dames van Assen en omgeving die een
gezellige avond willen hebben. De
entree is gratis, dus neem uw
buurvrouw, zus, moeder, vriendin of
collega mee naar de Bremstraat en
geniet van een avond ‘tijd voor jezelf’.
De deur is geopend vanaf 19:00 uur.
Dit staat onder andere op het programma:








Workshops T’ai Chi
(Kerst)kaartenverkoop en demonstratie
Sieraden en ‘hebbedingetjes’ halen, krijgen of kopen
Bingo!
Demonstratie damesfietsgroep ‘t Kamrad
Rug- en Nekcentruminformatie en rugscan
en nog veel meer!

Wilt u meer informatie of u aanmelden voor deze avond, dan kunt u
mailen naar sportteam@paramedics.nl
Aanmelden voor onze nieuwsbrief? Dit kan op de website of via
sportteam@paramedics.nl).
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Platform Assen-Oost
Samen! Jong of oud, voor iedereen!
Ben je ouder dan 18 jaar? Heb je een goed idee om samen met jouw
buurt iets op te zetten? Vind je het belangrijk om samen met je directe
omgeving de schouders ergens onder te zetten?
Wil je samen met anderen iets doen aan de samenhang in de wijk, maar
kun je dat niet alleen op eigen kracht? Heb je niet voldoende kennis of
beschik je niet over voldoende middelen?
Kijk dan eens bij www.stila-assen.nl. Als je
een goed plan hebt, dat geen religieus,
commercieel of politiek doel dient, dan kun je
waarschijnlijk ondersteuning krijgen.
Belangrijk is dat je samen met anderen in de
wijk iets wilt gaan regelen. Heb je een goed
plan, maar vind je het moeilijk om dit te verwerken in een aanvraag bij
Stila?
Neem dan contact op met: platformassenoost@gmail.com. Je mag ook
een brief in de bus doen bij De Schulp. Wij kunnen je een eind op weg
helpen. Je mag natuurlijk ook op de bijeenkomst in De Schulp komen.
Elke derde maandag van de maand zijn wij daar aanwezig. Aanvang
half acht.
N.B. Stila is een organisatie die gerund wordt door vrijwilligers. Zij
beoordeelt de plannen. Het doel is om de leefbaarheid in de gemeente
te bevorderen.
Het is een initiatief van de gemeente Assen die, onder bepaalde
voorwaarden, de nodige ondersteuning kan bieden.

Vragen uit de wijk
De oostkant van de wijk grenst aan het Drentse Aa-gebied. Er zijn de
laatste tijd veel werkzaamheden verricht. Er zijn wandelpaden
aangelegd. Er zijn weilanden omheind. Er zijn sloten gegraven.
Maar wat gebeurt er nu verder? Wie gaat dat alles onderhouden? Wie
wordt beheerder/eigenaar van de gronden? Het is nog allemaal niet
duidelijk.
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Wandelpaden: de wandelpaden zien er nog niet echt mooi uit. Ze zijn
gemaakt van opgebracht zand. Dit moet voorlopig inklinken. Komend
voorjaar zal alles worden nagelopen en eventueel bijgewerkt.
Er groeit veel onkruid langs de paden. Soms zoveel dat het wandelen
bemoeilijkt wordt. Tot nader order zal de gemeente zorg dragen voor die
groenvoorziening. De weilanden: worden die het hele jaar begraasd?
Wordt het extensief gemaaid, wat voor vee komt er eventueel? Het is
nog niet duidelijk.

Sloten
Er zijn diverse sloten gegraven en anderen
verder uitgediept. Erg veel water staat er
nog niet in. Dit kan de komende tijd
veranderen.
In het kader van waterwinning, wateropslag, voorkoming van
wateroverlast e.d. staan er nog allerlei zaken op de rol. Komend
voorjaar gaat men o.a. aan de slag in de omgeving van Valkenstijn.
Het Platform Assen-Oost wenst iedereen een fijne kerst en vooral een
goede start in het nieuwe jaar.
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Kunstig – Oost Assen
Het is alweer enige tijd geleden dat we de kunstroute
in de wijk hebben gehouden in samenwerking met
Mijn Buurt Assen, zorgcentrum de “Vijverhof” en de
dierenweide Assen-Oost. De opening werd verricht
gelijktijdig met de fototentoonstelling Oud Assen in
het gebouw “Pirola” aan de Dotterbloemstraat door
Ronald Obbes onze binnenstadmanager. Gedurende
deze dag werd er door Jacquelien Gosschalk
ontworpen kunstkleding getoond. De
fototentoonstelling werd deze eerste dag door meer
dan 200 mensen bezocht, inmiddels is het aantal bezoekers gestegen
tot meer dan 500. Op dit moment staat de expositie opgesteld in het
kunstcafé in warenhuis Vanderveen. Gratis te bezoeken tot januari. Over
het vervolg en de locatie van deze fototentoonstelling zult u later
geïnformeerd worden.
Als organisatie zijn wij bijzonder ingenomen met het aantal kunstenaars
die medewerking verleend hebben om deze dag Kunstig – Oost te doen
slagen.
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Records voor de Natuurwerkdag in Drenthe
Nog nooit waren in Drenthe zoveel mensen op de been tijdens de
Natuurwerkdag. Op zaterdag 5 november gaven maar liefst 1385
Drenten, jong en oud, op 52 locaties het landschap een
onderhoudsbeurt voor de winter. Dankzij Landschappen NL,
Landschapsbeheer Drenthe, (groene) partners en vooral dankzij de vele
enthousiaste vrijwilligers was de Natuurwerkdag een groot succes.
De officiële openingshandeling voor de Natuurwerkdag in Drenthe werd
gedaan door gedeputeerde Henk Jumelet bij De Rieten in Norg. Op deze
locatie sloegen Landschapsbeheer Drenthe, de Boermarke Norg
Oosteinde, IVN Norg, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting
Zeijerwiek de handen ineen. Dankzij het zonnetje, de lekkere koffie en
muzikale omlijsting zat de sfeer er vanaf de start goed in.
Landschap kan niet zonder vrijwilligers
De afgelopen jaren heeft de Natuurwerkdag zich ontwikkeld tot hét
vrijwilligersevenement in het groen. Al het werk dat wordt verzet is
belangrijk voor het behoud van natuur en landschap. De zorg voor dit
‘groene goud’ is steeds vaker in vrijwilligershanden. Mede dankzij hen
kan iedereen blijven genieten van het landschap. De vrijwilligers worden
door Landschapsbeheer Drenthe ondersteund
met gereedschap, kennis en een uitgebreid
netwerk.
Heel Nederland zaagt
De Natuurwerkdag vond niet alleen in Drenthe
plaats: in heel Nederland hebben bijna 14.000
mensen gewerkt. Op 545 locaties is onder andere gezaagd, gesnoeid en
opgeruimd. De Natuurwerkdag is de uitgelezen kans om op een
laagdrempelige manier kennis te maken met het vrijwilligerswerk in het
groen. Samen met andere enthousiastelingen aan de slag. Maar wel met
de nodige gezelligheid, want soep en broodjes zijn op veel locaties vaste
prik.
De Natuurwerkdag in Drenthe is mede mogelijk gemaakt dankzij
financiële bijdrage van de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en
de Nationale Postcode Loterij.
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Grote kerstmarkt in huis van de buurt De Schulp
van 11.00 uur tot 17.00 uur Buizerdstraat 10 AssenOost
Zaterdag 17 december is het weer zover. U bent dan van harte
welkom op de grote overdekte kerstmarkt in huis van de buurt De
Schulp.
Wilt u nog een leuke versiering voor
de kerstboom, een cadeautje voor
onder deze boom of zo maar iets
gezelligs om het huis mee op te
fleuren, dan is dit dé gelegenheid!
Heeft u nog geen kerstboom, dan is
deze bij ons ook te koop. Eventueel
wordt de boom thuis bezorgd.
Aan de inwendige mens is in ruime
mate gedacht: erwtensoep, een
broodje hamburger of een lekker glas
glühwein.
Omdat de eigengemaakte erwtensoep altijd enthousiast ontvangen
wordt, is ook dit jaar weer de mogelijkheid om de soep zelfs mee
naar huis te nemen.
En wat dacht u van een foto samen met de kerstman?
Uiteraard denken we eveneens aan de kinderen. Er staat een
prachtig springkussen in een van de zalen. En er zijn mensen
aanwezig die van ieder gezicht iets spannends kunnen maken met
schmink.
De organisatie en medewerkers van huis van de buurt De Schulp
rekenen op uw komst en wensen iedereen bij voorbaat veel
plezier. Tot zaterdag 17 december!
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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 woonomgeving 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 09.0016.30 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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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 0620208381.
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
28

Tafeltennisvereniging
Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost bestaat al
meer dan 50 jaar. We spelen op 6
tafeltennistafels in de “grote zaal” van De
Schulp aan de Buizerdstraat 10. Op
maandagavond is er onderling vrij trainen. Op dinsdagavond zijn de
thuiswedstrijden van de competitie spelende teams en vrijdagsmorgen is
er supergezellig recreatief “tafeltennis overdag”.
We hebben voor de maandag en dinsdagavond 35 leden, 28 mannen en
7 vrouwen. Voor de vrijdagochtend zijn dat er 15, 11 mannen en 4
vrouwen. Allemaal volwassenen. Tafeltennisspelers van 70+ zijn geen
uitzondering, maar iedereen vanaf 16 jaar kan bij ons terecht. Binnen
onze club is er een groot verschil in sterkte van spelers. Naast 6 teams
in de 4 klassen van de ABTB is er ook een team dat in de NTTBcompetitie speelt. Ook in de recreatieve vrijdagochtendgroep is er veel
niveau verschil. Competitiewedstrijden worden gespeeld in
teamverband. Een team bestaat uit 3 spelers en elke wedstrijd bestaat
uit 9 enkelspelen en 1 dubbel. Per wedstrijd zijn zo 10 punten te
verdelen. Kijk ook maar eens op de website www.abtb-assen.nl.
Deelname aan de meeste in Assen georganiseerde toernooien is ook
mogelijk.
We willen er graag meer leden bij hebben. Tafeltennis is leuk om te
doen, je komt met veel mensen in contact, het is goed voor je
reactievermogen en het verhelpt bewegingsarmoede. Bij T.T.V. Oost is
gezelligheid en onderling contact erg belangrijk. Of je nu verliest of wint,
je wordt er altijd beter van.
De huidige jaarcontributie voor de avondgroep met ABTB-competitie is
voor een vol seizoen € 85 en voor de vrijdagochtendgroep € 70.
Dus, kom ook “pingpongen”. Nieuwe leden mogen mensen zijn die nog
nooit eerder getafeltennist hebben, maar ook mensen met heel veel
speelervaring. Voor iedereen zal een zo goed mogelijke inpassing
worden gezocht. Kom snel naar de De Schulp op de aangegeven
dagdelen. Er mag altijd twee keer gratis op proef worden meegespeeld.
Tot gauw!
Albert Eleveld
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Inleveren kopij
Hierbij de data voor het inleveren van de artikelen voor de
wijkkrant van 2017.
30 januari,
31 maart,
6 mei,
30 juni,
14 augustus,
29 september,
30 november.
De week daarop komt de krant online.

Fijne feestdagen en een goed 2017.
Wij hopen ook in 2017 weer op informatieve en
leuke artikelen!
De wijkkrantredactie
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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
Assen

9404 CL
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