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Natuur in de buurt
“Wanneer de dagen gaan lengen begint de winter te strengen”
Een oeroud gezegde met woorden die we niet meer gebruiken (lengen
en strengen).
Maar iedereen weet precies wat ze betekenen.
Het winterweer kan uiterst grillig zijn. Januari 2017 was vooral een
rustige maand met ’s nachts
lichte vorst en overdag om
het vriespunt. En vandaag,
30 januari, is het volop dooi.
We herinneren ons nog, van
heel lang geleden, een
elfstedentocht op 26 februari.
Er is geen peil op het
winterweer te trekken.
Toch zit er in de jaarlijkse
trektocht van winter naar
voorjaar een constante factor. Dat is het ‘lengen’ der dagen. Een factor
die uiteindelijk alle winterse grilligheid de baas wordt.
De zonnewende vindt
plaats tussen 21 en 25
december. In
december kijken we er
met vol verlangen
naar uit. Eeuwen
geleden werden met
zonnewende grote
feesten gegeven.
Voorbereid in
december. Er werden
vuren gestookt die
licht en warmte verspreidden. De komende maanden zou de zon de zo
fel begeerde warmte en licht over nemen. Er heerste een jubelstemming
om de kerende tijd. (Joelfeesten) Op 21 december wordt de kortste dag
bereikt en vanaf plm. 25 december wordt de dag al weer een deel van
een minuut langer. Voor het blote oog niet merkbaar.
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Binnen een paar weken bedraagt de verlenging per dag al plm. twee
minuten. Eerst alleen bij zonsondergang en nauwelijks bij zonsopgang.
Pas vanaf plm.15 januari gaat de zonsopgang ook echt meedoen met de
verlenging. Eind januari gaan we snel naar 3 tot 4 minuten per dag. Bij
zonsondergang een paar (zonne)stapjes naar rechts (richting west) Bij
zonsopgang een paar (zonne)stapjes naar links (richting oost).Het
hoogste punt van de baan die de zon dagelijks maakt blijft altijd in het
zuiden. Maar komt dagelijks (tot 21 juni) wel een stapje hoger te liggen.
Juist het hogerop komen van de zon geeft ons zeer letterlijk een warm
gevoel. Wie in januari op een zonnige dag lekker in de zon gaat zitten

kan zich maar beter flink inpakken. De lichtstralen van de nog
laagstaande zon vallen schuin in en leggen tientallen kilometers af door
de atmosfeer en verliezen veel van hun kracht. Verlept en uitgeblust
komt de rest van de lichtstralen op aarde aan. Oké, je wilt het graag en
je voelt nog wel wat warmte maar je wordt er niet echt warm van.
Een maandje later ligt het al anders. De zonnebaan is inmiddels veel
breder en hoger geworden. Door de hoger staande zon vallen de
lichtstralen veel rechter in op de aarde. Binnen dertig kilometer is de
straal op aarde. Het verlies aan zonnestralen in de atmosfeer is veel
kleiner dan half januari. Ze vallen op je lijf en warmtestralen maken je
heerlijk warm. Ze geven je een kick (tegenwoordig ‘boost’?) en je kunt
met gemak wel een uurtje in de zon op je bankje blijven zitten.
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De zonnestralen worden in februari, maart en april nog regelmatig
afgewisseld door ‘maartse’ buien. Maar de zonnestralen winnen aan
kracht. In mei worden ze zo sterk dat de zonnebrandolie uit de kast moet
komen.
Hoe reageren dieren op het ‘lengen der dagen’? Vrijwel alle dieren
hebben een ‘klik’ met zonnewarmte. Adders zonnen uitgebreid. Muggen
dansen vanaf 6 graden. Hommels vanaf 10 graden. Kikkervisjes
zwemmen liefst in een poel stilstaand helder water dat snel warm wordt.
Bijen halen honing vanaf 12 graden. Vlinders vanaf 15 graden. (alles

plus/minus)
Vogels reageren meer
op daglengte. Dus
indirect ook op de zon.
Ook in een koude april
gaan de
voorbereidingen op het
broeden gewoon door.
Planten reageren weer
anders. Hun groei,
vanaf januari, wordt
sterk bepaald door de
optelsom van
dagelijkse
dagtemperaturen.
Gevolg: Een zachte
januarimaand
waardoor de bloemen
in mei eerder zullen bloeien. Dit en nog veel meer is zien en te beleven
in de komende maanden.
Veel plezier in het naderend voorjaar.
IVN-Assen e.o.
Louis de Jong en Arie Keijzer
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Landgoed Valkenstijn
Terugblikken en vooruitkijken
U heeft een tijdje niets van ons vernomen in deze wijkkrant, maar dat
betekent niet dat we hebben stilgezeten. 2016 was een jaar waarin het
landgoed veel aandacht heeft gehad. Er waren allerlei activiteiten
waardoor veel mensen een bezoek brachten aan het landgoed en
berichtgeving via de pers en andere media.
Zo organiseerden we een bollenplantdag waar veel mensen op af
kwamen met als resultaat in het voorjaar van 2016 een bloeiend
Valkenstijn. We deden mee met NLDoet en met de landelijke
Natuurwerkdag.
Op 22 april vierden we met muziek en theater, omdat de laatste fase van
het verbeterplan was bereikt met als meest zichtbaar resultaat de
contouren van het landhuis. Hoogtepunt was de onthulling van de
prachtige informatietafel door wethouder Wiersma en Mieke Kraijer.
Het Drentse kunstproject Art into Nature nam Valkenstijn op in haar
kunstroute en er werd er een bijzonder kunstwerk geplaatst in het
weiland waar je regelmatig mensen omheen zag lopen en praten over
het wel of niet mooi vinden ervan. Ook
werd er een week lang iedere avond een
bijzondere theatervoorstelling (+ diner)
gespeeld op locatie waarin ook een heuse
Augustinus van Valkenstijn langskwam.
De vrijwilligers van Valkenstijn lieten zich
bij al deze activiteiten niet onbetuigd,
waakten over het landgoed en zorgden
ervoor dat dat alles weer in de ‘oude staat’
werd teruggebracht.
Mieke Kraijer, initiatiefnemer en motor van
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Nieuw in Assen eo

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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het eerste uur nam afscheid van de werkgroep en dat was wel even
wennen. Ze weet zoveel van Valkenstijn. Gelukkig is ze nog altijd bereid
om haar enorme kennis met anderen te delen.
Dit najaar werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van
Remy van Oosterhoudt. Hij was een actief lid van de werkgroep en
ontbrak nooit op de vrijdagwerkochtenden van de groengroep. Hij wordt
gemist.
En dan is het nu alweer februari 2017. Begin dit jaar is de werkgroep
Valkenstijn ondergebracht in een stichting. We denken zo een steviger
gesprekspartner te zijn voor andere betrokkenen in de verdere
verbetering en een goed beheer van het landgoed. Want ook in 2017
gaan we daarmee door. Er zijn plannen voor het verfraaien van het
koetsenrondje voor het landhuis. Ooit was er een duiventil aan de
oprijlaan en een bruggetje aan de achterkant van het huis. Deze komen
terug op het landgoed. En de groengroep blijft natuurlijk iedere eerste en
derde vrijdagochtend van de maand van 10 – 12 uur werken aan het
onderhoud van grachten, paden, lanen en groen. Nieuwe vrijwilligers zijn
altijd welkom. Ook kunt u zich weer aanmelden voor de NLDoetdag op
11 maart om samen met anderen
klusjes te doen op Valkenstijn.
En voor wie echt alles wil weten
over Valkenstijn: sinds kort is er
de website met informatie over het
landgoed en zijn geschiedenis,
over de stichting, het bestuur, de
activiteiten en hoe u vriend kunt
worden van Valkenstijn en de
stichting kunt ondersteunen.
Zie http://werkgroepvalkensti.wixsite.com/valkenstijn
Via deze website en ook rechtstreeks kunt u facebookvriend worden. Het
facebookaccount is ook te vinden onder de naam van “Henk Blouw”, hij
is de beheerder van dit account en plaatst dagelijks een bericht en/of
een foto. Zeer de moeite waard!
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Etalagebenen vanaf 1 januari in de basisverzekering
Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf 1
januari 2017 wordt de beste zorg voor deze patiëntengroep – 37
behandelingen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut vergoed uit de basisverzekering. Uit recente wetenschappelijke studies
blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel worden gedotterd
of een bypass operatie ondergaan. Jaarlijks verwijden vaatchirurgen en
radiologen de bloedvaten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend
patiënten.
“Niet nodig”, zegt fysiotherapeut Regien Wessels uit Assen. Zij reageert
daarmee op recent onderzoek van het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven. “De acute pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de
benen, kan veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve
looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde ClaudicatioNet
fysiotherapeut. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met risico’s
en wordt vanaf 1 januari ook vergoed uit de basisverzekering.”
Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose
claudicatio intermittens, in de volksmond ook wel ‘etalagebenen’
genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van
de slagaders, waardoor er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de
beenspieren. Dit geeft tijdens het lopen pijnklachten in één of beide
benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met lopen. In
rust neemt de zuurstofvoorziening weer toe en neemt de pijn af.
Patiënten met etalagebenen moeten dus noodgedwongen pauzeren
vanwege deze pijnklachten. Ze proberen dit vaak te verbergen door net
te doen alsof ze een etalage bekijken; vandaar de naam etalagebenen.
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Bij looptherapie wordt niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar
deze behandeling heeft ook een positief effect op het andere been en de
algehele conditie. “Mensen met etalagebenen moeten leren om ‘door de
pijn heen te lopen’”, aldus Regien Wessels. “Dat is een hele stap, maar
met de juiste begeleiding goed te doen. Niet alleen de fysieke
inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering vraagt
de nodige aandacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder
eten en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten die ter sprake
komen tijdens het behandeltraject”.
ClaudicatioNet heeft de laatste jaren gebouwd aan een landelijk netwerk
van 1800 fysiotherapeuten die getraind zijn in het begeleiden van
mensen met etalagebenen. De dichtstbijzijnde therapeut bij u in de regio
vindt u op de digitale Zorgzoeker van ClaudicatioNet:
www.etalagebenen.nl/zorgzoeker. Patiënten met etalagebenen zijn
onder andere van harte welkom bij Regien Wessels, maar ook bij haar
geschoolde collega’s Jos de Boer of Herman de Vries van Paramedics.

Regien Wessels
Vries

Jos de Boer

Herman de

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Lezen op obs De Flint in Ekehaar.
Omdat lezen de basis vormt voor de het leren van de kinderen en voor
hun algemene ontwikkeling, doet de Flint in Ekehaar ook dit schooljaar
weer mee aan verschillende leesprojecten. De bovenbouw is druk bezig
met het Leesvirus. Dit is het meest besmettelijke leesproject waarbij
kinderen verschillende boeken lezen en aan de hand daarvan ook een
aantal quizvragen gaan invullen. Als afsluiting is er het “Leesvirusfeest”.
In januari heeft de middenbouw het “ladekastje” gehad. Dat is een
spannend kastje met negen laatjes.
Elk laatje heeft een voorwerp dat naar een bepaalde categorie boeken of
verhalen verwijst; sprookjes, gedichten en liedjes, prentenboeken,
zelfleesboeken, informatieve boeken, verhalenboeken, doeboeken en
stripverhalen.
De leerlingen hebben bijna
iedere dag een laatje
geopend en besproken
over wat voor soort boeken
het voorwerp zou gaan. Zo
nu en dan hebben ze er
een opdracht aan
gekoppeld: zoals met z'n
allen een boekje maken
over de sprookjesschrijver
of ons mooiste leesboek
beschreven en erover
getekend.
Ieder laatje komt met de bijbehorende boeken op de kast en wordt zo
een leuke tentoonstelling. De kinderen mogen iedere morgen een boek
uitkiezen en gaan lezen.
Na het behandelen van alle laatjes weten de kinderen dat er
verschillende teksten zijn en die ook kunnen herkennen en dat ze
ervaren hoe leuk lezen kan zijn.
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Vrijeschool De Es
Welkom op de informatieochtend van Vrijeschool De Es
Vrijeschool De Es houdt informatieochtenden voor belangstellenden. Op
deze ochtenden krijgt u informatie over onze school, een rondleiding en
er is gelegenheid om vragen te stellen.
U bent van harte welkom op:
•
donderdag 9 maart van 9.00 - 10.30
•
donderdag 18 mei van 9.00 - 10.30
bij Vrijeschool De Es, Tuinstraat 1 in Assen
Voor verdere inlichtingen: 0592-309 105 / info@vrijeschoolassen.nl
Over de vrijeschool:
Op de vrijeschool gaat onderwijs verder dan alleen goed leren lezen of
rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming,
zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. De
vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn.
Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat het
kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat
verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in
het opdoen van kennis, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Ons
onderwijs is zo ingericht dat er ruimte is voor kunstzinnige, muzikale en
lichamelijke vorming. Op ons lesrooster staan daarom wekelijks vakken
als:
•
schilderen
•
vormtekenen
•
handwerken
•
handvaardigheid
•
muziek en zingen
•
drama
Hoe doen wij dat, zoveel tijd besteden aan deze vakken en toch goede
resultaten behalen op het gebied van rekenen, taal en de zaakvakken?
Kom naar één van onze informatieochtenden, voor een rondleiding en
voor meer informatie.
Alvast even een filmpje kijken over de vrijeschool? Kijk op:
kiezenvoordevrijeschool.nl
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Senna
Senna is al meer dan een jaar
vrijwilliger. Hij werkt op de
Dierenweide en kan heel goed met
de dieren omgaan. Verschillende
dieren heeft hij een naam gegeven
en een aantal reageren hier ook op.
Vooral de geiten kunnen goed met hem opschieten.
Hij zorgt er voor dat de prullenbakken op Valkenstijn geleegd worden. In
zijn rondgang pakt hij het zwerfvuil wat in de bosjes ligt ook mee. Senna
vindt dat Nederland veel voor hem heeft gedaan en dat hij zo wat terug
kan doen.
Vandaag, 27/12/16, ben ik met hem meegegaan. Ik ergerde mij aan de
vele rotzooi die er, mede dankzij het vuurwerk, op het landgoed lag.
Daarbij lag er door het vuurwerk heel veel klein plastic afval. Dat gaf veel
werk om te rapen. Senna was blij dat ik mee was, want hij vond het
gezellig. Mocht je Senna tegenkomen op Valkenstijn, maak rustig even
een praatje met hem. Dat vindt hij leuk en wij als buurtbewoners mogen
blij zijn met hem! Want zonder Senna zou Valkenstijn er een stuk minder
netjes uitzien.
Henk Blouw
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Trianthakoor bijna 100 jaar.
Het Trianthakoor zal in 2018 100 kaarsjes
uitblazen. Dan viert het koor hun 100-jarig jubileum
met een groots concert. Puttende uit 100 jaar
repertoire van dit koor. Om dit concert te kunnen
geven zouden wij nog wel wat versterking willen
hebben. Eventueel doet u dan met ons mee tot het jubileum. Maar bij
ons blijven mag natuurlijk ook.. Heren en dames kom gewoon is bij ons
kijken of het wat voor u is! Het koor repeteert op de maandagavond van
19.45uur tot 21.45uur. Wij zijn een gemoedelijk koor. En voorzingen
hoeft u niet bij ons. Houdt u van zingen en kunt u wijs houden, schroom
dan niet en kom met ons mee doen. Zodat we in 2018 een mooi concert
kunnen brengen. Het adres waar het koor repeteert is in het huis van de
buurt De Schulp in Assen-Oost. Voor inlichtingen kunt u bellen met
voorzitter Gretha Bok: tel. 315789Mailen kunt u ook met het secretariaat
van Trianthakoor: Angelique Strating b.a.strating68@outlook.com Of
bellen met Dora van Dalen: tel. 412527
Trianthakoor houdt een rommelmarkt op 21 april van 18.00uur tot
20.00uur in De Schulp Naast een rommelmarkt hebben wij ook weer een
verloting met leuke prijzen. Tussendoor of erna kunt u terecht voor een
kopje koffie of thee aan de bar van De Schulp. Noteer dit alvast in uw
agenda
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Eén persoon tekort
In de wijkkrant van oktober stond een oproep waarin een teamgenoot
werd gevraagd voor Magda en Ep. Ze zochten iemand om een
driepersoonsteam te kunnen vormen en met dat team mee te kunnen
doen aan de ABTB-competitie. Dat is via Tafeltennisvereniging L.T.C.
gelukt, ze kunnen nu weer competitie spelen.
Competitie
Meedoen aan de competitie betekent wedstrijden spelen. Dat geeft kans
om te winnen, maar ook om te verliezen. Met verliezen omgaan is altijd
lastiger. Sommigen accepteren het of lijden in stilte, maar anderen
zoeken mopperend een schuldige. Soms is dat de scheidsrechter, soms
ligt het aan de vloer of soms ook aan de ruimte waarin gespeeld wordt.
Verder zijn er mensen die als ze achter komen te staan opeens last
krijgen van allerlei kwalen. In die gevallen lijkt het erop dat geprobeerd
wordt medelijden op te wekken en zo de tegenstander af te leiden.
Naast lichamelijk sportief bezig zijn is het voor dergelijke mensen goed
om hun geestelijke sportiviteit te ontwikkelen. Dat kost moeite, maar het
is altijd beter dan niets doen.

Een foto van onze vrijdagochtendgroep onder de kerstboom.
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Iedereen mag bij ons komen “proef- tafeltennissen”. De maandagavond
is trainingsavond, dinsdagavond is wedstrijdavond voor thuiswedstrijden
en op vrijdagochtend is er gezellig recreatief tafeltennis. Voor nadere
info en aanmelding kun je terecht in “Het Huis van de buurt” De Schulp.
Aan de bar helpen ze je graag verder.
Albert Eleveld
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Wat gebeurt er op De Regenboog
Eindelijk...! We zijn verhuisd
naar ons nieuwe
schoolgebouw. Na jarenlang
wachten en jaren van
voorbereiding, is het nu
eindelijk gebeurd. In de
kerstvakantie zijn we
overgegaan van onze oude
schoolgebouw naar het nieuwe
schoolgebouw. En het voelt
meteen goed. De kinderen
hebben het de eerste 2 dagen
nog spannend gevonden, maar
daarna gingen ze gewoon verder tot de orde van de dag.
We genieten van al onze nieuwe meubels, die heel anders zijn dan wat
we gewend waren. We hebben tafels met een ronding waardoor de
kinderen meteen in de kring zitten. Aan de zijkanten van de klas en op
het leerplein hebben we vele plekken waar de kinderen zelfstandig aan
het werk kunnen. Picknicktafels,
treinzitjes en barkrukken. De
kinderen zitten er graag te werken.
Ook de bibliotheek is prachtig
geworden, net als ons
technieklokaal. En ook gymmen
kunnen we in echte gebouw, heeft
u al gekeken? Er zijn grote ramen
in het gymlokaal waardoor de
voorbijgangers kunnen zien dat er
gegymd wordt. Het is echt een
prachtige school geworden en we
zijn er heel blij mee.Bij een nieuwe
school horen nieuwe groepsnamen. Elke groep heeft een eigen naam
verzonnen; een verblijfplaats van een dier. Zo heten de twee
kleutergroepen De Kikkerpoel en De Bijenkorf. In de middenbouw
hebben de kinderen gekozen voor De Mierenhoop en De Apenrots. In de
bovenbouw heten ze voortaan Het Wolvenhol en Het Arendsnest. Mooie
namen waar de kinderen heel trots op zijn.
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De officiële opening van de MFA is pas in april. We nemen de tijd om het
goed voor te bereiden. En dan over tot de orde van de dag. In groep 1/2
werken de kinderen over het eigen lichaam. Over ziek zijn en beter
worden, over de dokter en over lichaamsdelen. Ze zijn met zijn allen op
bezoek geweest bij de apotheek en in de klas hebben ze een eigen
dokterspraktijk gemaakt.
In de midden- en bovenbouw werken we 's morgens hard aan ons
rekenwerk en taalwerk. De leerkrachten hebben een cursus gevolgd
over het rekenonderwijs. Rekenen met je lijf en niet alleen uit boek.
Kinderen moeten bijvoorbeeld een kommagetal opschrijven op een klein
whiteboardje. Daarna moeten ze van groot naar klein gaan staan. Dat
vergt veel overleg en kennis van de plaatsing van de getallen. Op de
middagen werken we aan projecten. Over land, lucht, vuur en water
bijvoorbeeld. Vanuit het ICO krijgen we ondersteuning voor
muzieklessen, gelukkig biedt dit thema genoeg om muziek over te
maken. Ook de technieklessen en handvaardigheid lessen staan
allemaal in dit thema. Aan het einde van de projecten geven we een
presentatie aan elkaar en aan de ouders. Wij noemen dit een
periodesluiting. Al met al wordt hier druk gewerkt, geleerd en plezier
gemaakt.Vriendelijke groeten namens ons team van De Regenboog
Annemiek de Vries
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Het Juridisch Loket- Van ruilen
komt huilen
Heeft u onlangs een cadeau gekocht, maar
wil de ontvanger toch liever iets anders?
Voorkom dat van ruilen huilen komt en weet wat uw rechten zijn. De
manier waarop u koopt, bepaalt of en hoe u ruilt.
Ruilen in de winkel
Koopt u iets in een winkel, dan is omruilen geen recht maar een voordeel
dat u soms krijgt. Weet u niet of het cadeau een schot in de roos is of
juist de miskoop van het jaar? Vraag dan altijd voor u koopt of u mag
ruilen en wat de voorwaarden zijn. Sommige winkeliers vragen
bijvoorbeeld naar de kassabon. Zo weten zij wanneer u het product heeft
gekocht. Als u geen bonnetje meer heeft, helpt een pinbon of bankschrift
u aan de datum waarop u het product gekocht heeft.
Naast een ruilmogelijkheid hoeft een winkelier het aankoopbedrag ook
niet terug te geven. Soms krijgt u daarom geen geld terug maar een
tegoedbon.
Ruilen na een internetaankoop
Als u via internet een cadeau koopt geldt bijna altijd een bedenktijd van
14 werkdagen. Deze termijn start op de dag dat u het product thuis krijgt
en geldt ook voor bestellingen in andere EU-landen. Binnen deze
periode herroept u de koop zonder betaling van een boete of zonder
opgave van redenen. Het terugsturen betaalt u zelf, tenzij de verkoper u
hier niet over heeft geïnformeerd. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Onze
juristen geven hierover graag persoonlijk advies.
Kopen op een ruil- of veilingsite
De regels voor internetaankopen gelden meestal niet voor spullen die u
koopt op ruil- of veilingsites. Ruilen kan alleen als u daar afspraken over
maakt met de verkoper of ruiler.
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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Asser Mannenkoor
gaat in 2017 weer ‘op reis’.
Het Asser Mannenkoor viert in 2017 het 95-jarig bestaan. En dat
feit laat het koor niet ongemerkt voorbijgaan. Er wordt al gewerkt aan
weer een muzikale trip. In 2014 ‘reisden’ de mannen en hun gasten met
de ‘Oriënt Express’ mee. Dit jaar gaan ze op de ‘Road to Freedom’. De
trip resulteert ook nu weer in een concert en wel 4 november a.s. in de
grote zaal van De Nieuwe Kolk in Assen. Naast het koor zullen tevens
andere medewerkenden een bijdrage leveren. Het worden optredens vol
dynamiek en passie, met zang en muziek uit het verleden en heden.
Het is voor het Asser Mannenkoor de tweede keer dat de aanloop naar
een concert georganiseerd wordt als een project. Dit houdt in dat naast
eigen zangers ook andere mannen kunnen meereizen en meezingen.
Men kan zich tijdelijk, dus gedurende het project, aansluiten bij het koor.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Deze bedragen voor de hele
projectduur, tot en met november a.s. slechts 50 euro. En het koor zorgt
voor passende kleding. De repetities starten begin februari. In de
maanden juli en augustus stoppen deze vanwege de vakanties. Daarna
gaat het koor weer op weg om door te ‘reizen’ naar de concertdatum. De
repetities vinden plaats op de donderdagavonden vanaf 19.30 uur in
Buurthuis De Schulp in de Buizerdstraat in Assen. Nadere informatie
over dit project is te verkrijgen op www.assermannenkoor.nl of per
telefoon op 0592 347427
Secrétariat: dhr. Henk Bessems T: 0592 750148
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Activiteitenkalender februari/maart
Maandag: Tafeltennis TTV Oost
Triantha Koor
Filosofie
NAM Kaarten
Schilders club
1 x per maand bewonersoverleg.
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs.
Dinsdag:

Tafeltennis TTV Oost
Koor De vrije vogels
Kaarten Oost
Oosterkwast (schilders club)
Schaken
Computerclub HCC
Bridge
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs
Woensdag: EHBO
Karate
Schaken
Koersbal
Yoga
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs
Donderdag: Asser Mannenkoor en golden men
Ouderengym
Vrouwen van nu zingen
Karate
Vrouwen van nu-avond
Wijkhulpverlening
Asser klaverjasclub
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs
Vrijdag:

Tafeltennis TTV Oost
Biljart
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Onze jeu de boules-banen zijn dagelijks beschikbaar voor de
liefhebbers!
Aan al deze activiteiten kunt u meedoen! Informeer bij de bar van huis
van de buurt De Schulp naar de aanvangstijden.

Vrijdag 10 februari
piratenkoor
VOORWAARTS! U
komt toch ook?
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Aanmelden jeu de boules!
Kom naar onze banen! 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 de banen, mits er geen activiteiten
zijn besproken. Jeu de boules-ballen zijn tegen een
borg ( € 25,- ) te leen bij de bar
Om zeker te zijn van een baan op een afgesproken tijd, betaalt u € 3,per baan voor drie uur. Verder willen we een jeu de boules- clubje
oprichten. U kunt zich aanmelden via
06 22 48 58 08 of deschulp@home.nl .
Het is de bedoeling dat we met enige regelmaat gaan spelen, misschien
wel in onderling competitieverband. Ook willen we proberen een
stadscirculatiecircuit te starten. Wie een passende naam weet voor onze
club, krijgt een dikke rollade!
We hebben arrangementen van 6 -15 personen voor een gezellige
middag jeu de boules inclusief koffie met gebak, warm hapje en
consumptie vanaf € 8,- p.p.
Wilt u een sportief familie- of personeelsfeestje? Boek dan ons jeu
de boules-arrangement.
Vanaf 12 personen kunt u terecht voor een gezellige middag of
avond. U speelt dan eerst 2-3 uur jeu de boules, met koffie en cake,
daarna of tussendoor, doen we een BBQ of buffet.
In de tussentijd wordt aan u ‘de huis van de buurt-kennisquiz’
aangeboden!
BBQ is op het terras van De Schulp!
De kosten voor dit arrangement variëren en kunt u zelf invullen.
Voorbeeld: 20 personen jeu de boules met quiz
2 x koffie of thee
2 consumpties (meerdere drankjes is extra)
uitgebreide BBQ-de luxe
€ 20,- p.p.
Dit arrangement kunt bespreken bij de bar.
Zomeravond BBQ bij De Schulp!

33

34

35

36

37

38

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS etc.
Politie, Brandweer, Ambulance
Alarm (politie , brandweer, ambulance) 112 (spoed)Politie 0900-8844
(niet dringend) http://twitter.com/#!/PolitieAssen

Centrale Huisartsendienst Drenthe,
Huisartsenspoedpost Assen
Centrale huisartsen dienst Drenthe 0900-1120112 (voor spoedgeval-len
buiten kantoortijden) 0592-391900 (kantoor), website www.chd.nl

Ziekenhuizen
Wilhelmina Ziekenhuis Assen: 0592 325555

Meldpunt Openbare Ruimte Gemeente Assen
meldpunt@assen.nl , tel.140592 Voor zaken die u in uw
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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