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Nieuws van Landgoed Valkenstijn
Wat was het weer heerlijk toeven deze zomer op
Valkenstijn.
Een mevrouw werkzaam op de Vijverhof vertelde
dat de bewoners en de vrijwilligers graag wandelen
op het landgoed: de paden zijn goed onderhouden
en heel goed te doen voor rolstoelen en rollators.
En dan die rust en het groen, heerlijk zo naast de
deur. Een compliment voor de groengroep van Valkenstijn, die
onvermoeid werkt aan het onderhoud van groen en paden. Overigens
kan de groengroep nog steeds versterking gebruiken. Meld u aan!
Voor de vrijwilligers van de groengroep, de Vrienden van Valkenstijn
en anderen die betrokken zijn bij het landgoed hebben we in juni een
midzomerlunch georganiseerd op het landgoed. Het thema was
wildpluk en Leah Groeneweg wandelde met de deelnemers over het
landgoed, wees op de bloemen en planten die eetbaar zijn en goed
verwerkt kunnen worden in de maaltijd. Daarna werd er geproefd van
heerlijke gerechten waar planten en bloemen in verwerkt waren.
Voorzichtigheid is wel geboden, pluk geen beschermde planten, weet
wat je plukt en pluk niet te veel. Kijk voor recepten op
www.bloemenpad.nl.
Dit najaar staan appels plukken en appelsap maken in de planning
evenals de jaarlijkse bollen plantdag op de landelijke natuurwerkdag
van 4 november. Houd voor meer informatie onze website
www.landgoedvalkenstijn.nl in de gaten!
Wellicht hebt u gezien dat er gewerkt wordt aan het koetsenrondje
voor het landhuis. Het koetsenrondje komt al voor op oude
tekeningen en dan is te zien dat het midden verhoogd is. Besloten is
om deze verhoging weer terug te brengen en het zand ligt er
inmiddels al.
En in het weilandje bij de kindertuin en de hondenweide is de
gemeente Assen bezig met de aanleg van een zogenaamde
overloopvijver. De riolering in de buurt is aangepakt en het overtollige
regenwater wordt straks via deze vijver afgevoerd. Een mooie
ontwikkeling ook voor een betere afwatering van het landgoed.
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Op zondag 24 september wordt dit jaar voor de achtte keer de
kunstroute in onze wijk gehouden. Voor deelname hebben zich een
twintigtal kunstenaars gemeld. Hetgeen betekent dat er ook nu weer
een gevarieerd aanbod aan kunst getoond kan worden. Onder de
nieuwe deelnemers dit jaar zijn o.a. de GGZ-kunstclub de ”Nijlands
Borgh”. Ook het DAG-activiteitencentrum ‘de Vermeer’ toont deze dag
werken gemaakt door bezoekers. In de Vijverhof is er gelegenheid om
aan workshops deel te nemen, onder het motto ”Kom erbij”. Er is van
14.30 uur tot 16.00 uur een gevarieerd programma, waarna er
gelegenheid is om van een koffietafel te genieten. De opening van
Kunstig – Oost Assen zal door wijkwethouder Ruurd Wiersema om
10.45 uur worden verricht bij de voormalige Vredeveldschool aan de
Zevensterstraat.
Kwint Drenthe beheert dit gebouw en stelt ruimte beschikbaar voor
mensen die op zoek zijn naar ruimten om activiteiten te ondernemen
en wil hun daarin indien gewenst begeleiden. We zijn ingenomen met
de mogelijkheid om een deel van de activiteiten tijdens de kunstroute
hier te kunnen plaatsen. Op de deelnemende adressen vindt u flyers
met alle deelnemende adressen en een plattegrond waar deelnemers
exposeren. Ook nu zullen er bij de deelnemende adressen zoals
gewend ballonen geplaatst worden. We wensen u een mooie tocht
door de wijk. Net als in voorgaande jaren zal er op de locaties muziek
te beluisteren zijn. Ze wordt dit jaar verzorgd door May and June en
door Sun Rise. Waar en wanneer zij te beluisteren zijn is vermeld op
het programma dat bij alle deelnemers te krijgen is. Namens de
organisatie Kunstig – Oost Assen veel kijk- en luisterplezier
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Omdat ik in Assen woon en in Groningen mijn werk had kende ik
maar weinig mensen in Assen. Door bij T.T.V. Oost te gaan
tafeltennissen veranderde dat geleidelijk. Steeds vaker kwam ik
iemand tegen die ik ook al eens aan de tafeltennistafel had ontmoet.
Best leuk.

Laatst was ik in de voortuin bezig toen er een groepje mensen aan
kwam wandelen. Ik hoorde iemand zeggen “misschien wil die man die
daar in de tuin staat te ploeteren wel met je ruilen”. De aanleiding van
die opmerking was dat iemand van die groep in een appartement
woonde en heel erg een tuin miste. We kwamen tot een leuk gesprek,
maar tot woningruil is het niet gekomen. Bij die groep was ook een
man met een petje. Na enige tijd vroeg hij me of ik aan tafeltennis
deed. Toen ik ja zei, was zijn reactie ‘dat dacht ik al’. Toen hij op me
af kwam, zijn pet afzette en zich aan mij voorstelde zag ik het als de
dag van gisteren weer voor me. Veertien jaar geleden speelde ik een
wedstrijd tegen hem. Lang ging het gelijk op, maar opeens lukte hem
niks meer en verloor hij zo maar. Nadat hij me feliciteerde met de
overwinning zakte hij in elkaar met een hartinfarct. Een daar
aanwezige doortastende en kundige dame reanimeerde hem, maar
later in het ziekenhuis verkeerde hij toch nog twee weken op het
randje van leven en dood. Daarna ging het gelukkig met hem de
goede kant weer op. Het eerste jaar na het gebeurde sprak ik hem
nog wel, maar toen hij definitief had besloten niet meer te
tafeltennissen was dat voorbij. Erg mooi als je zo’n man 14 jaar later
in blakende gezondheid toevallig toch nog eens weer ziet en spreekt.
Ook andere mensen in Assen en omgeving leren kennen? Kom
tafeltennissen bij T.T.V. Oost. De maandagavond is trainingsavond,
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dinsdagavond is wedstrijdavond voor thuiswedstrijden en op
vrijdagochtend is er een gezellige groep voor 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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NAH… ik wil bewegen!
Naar schatting krijgen jaarlijks 130.000 mensen te maken met NAH
oftewel Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kan verschillende oorzaken
hebben en heeft vaak grote gevolgen. Bewegen is voor deze mensen
noodzakelijk. Niet alleen tijdens het revalidatietraject, maar zeker ook
daarna.
Helaas is de drempel om te gaan bewegen bij deze doelgroep groot.
Mensen zijn bijvoorbeeld bang voor teveel prikkels of voor het oordeel
van andere mensen.
Juist voor deze doelgroep heeft Paramedics vanaf oktober een
nieuwe les in het leven geroepen. Elke vrijdag van 11.00-12.00 uur
zullen de deelnemers onder begeleiding van een gecertificeerd
NAHtrainer trainen.
De les zal bestaan uit een deel individuele
training. Naar aanleiding van de intake,
waarin uw persoonlijke doelen besproken
worden, wordt er een schema voor u
opgesteld. Wees niet bang, we leggen alle
oefeningen gerust nogmaals uit tijdens
deze les.
Het tweede deel van de les bestaat uit een gezamenlijke training.
Naast de steun die u uit de groep kunt ervaren is het natuurlijk heel
gezellig om toch met andere mensen te sporten, ondanks dat de
verwachte drukte van anderen u mogelijk lang heeft tegen gehouden.
Wilt u meer informatie?
Mail dan naar sportteam@paramedics.nl of neem telefonisch contact
op.
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 |
www.paramedics.nl
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Vlucht Voorwaarts weer op zoek naar Assens
maatje

Het project Vlucht Voorwaarts is weer op zoek naar Assense maatjes
voor vluchtelingen die in Assen zijn komen wonen. Vlucht Voorwaarts
koppelt Nederlandse Assenaren aan vluchtelingen die een status
hebben gekregen en graag mee willen gaan doen in onze
maatschappij. In het traject van vijftien maanden leren Nederlanders
en statushouders wat het is om samen te leven en op zoek te gaan
naar een plek in onze samenleving. Binnenkort start Vlucht
Voorwaarts met een tweede groep waarvoor weer Nederlandse
maatjes en nieuwe statushouders gezocht worden.
Begin dit jaar startte een eerste groep van Nederlandse Assenaren en
Nieuwe Assenaren. Samen ontdekten ze hoe het is om met elkaar op
te trekken, de Nederlandse taal te leren, elkaars cultuur te begrijpen,
om bezig te zijn met het zoeken naar werk of opleiding. Maar vooral:
hoe is het om samen te leven en van elkaar te leren als je beiden een
heel andere geschiedenis hebt.
Een van de oprichters van Vlucht Voorwaarts is Vredevelder Rudolf
Setz. Hij gelooft sterk in de eigen verantwoordelijkheid van
nieuwkomers om hun eigen leven hier vorm te geven. Hij vindt echter
ook dat hulp bij de eerste stappen in Nederland heel hard nodig is. 'Zij
hebben ons nodig om een stukje mee op te lopen op zoek naar
invulling van die eigen verantwoordelijkheid. En wij hebben hen nodig
om te ontdekken hoe we samen verder kunnen leven in Assen. Op
die manier kunnen we bouwen aan een gezamenlijke toekomst voor
onze buurt en onze stad.'
Vlucht Voorwaarts is een burgerinitiatief dat flink gesteund wordt door
de gemeente Assen, het Oranje Fonds en het Kans fonds. Het traject
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voor de vluchtelingen bestaat uit een coachingtraject richting
opleiding, werk of andere dagbesteding. De gedachte van Vlucht
Voorwaarts is dat dit niet kan zonder goed contact met Nederlanders
uit de buurt. Op die manier leren deze nieuwe Assenaren de taal, de
cultuur en gewoontes in Assen beter kennen. Ook krijgen ze op deze
manier sneller waardevolle contacten die hen kunnen helpen bij het
vinden van werk of opleiding. Zo bouwen we samen aan een
gezamenlijke toekomst in Assen.
Het traject voor de vluchtelingen beslaat vijftien maanden waarin er
vier keer een vrijdagavond en een zaterdag een coaching weekend
gehouden wordt. In dit weekend maken vluchtelingen plannen en
stellen ze doelen. Hierbij zullen ze ook geholpen worden door hun
Nederlandse maatje. Buiten deze weekenden om gaan ze een keer in
de veertien dagen met hun plannen aan de slag onder begeleiding
van een coach. De andere week doen ze iets leuks met hun maatje,
zoals eten, sporten of spelletjes.
Het maatjesprogramma van Vlucht Voorwaarts start in het najaar. Ben
je nieuwsgierig geworden of wil je meedoen? Neem dan contact op
met Daniëlle Koning, maatjescoach van Vlucht Voorwaarts:
danielle@vluchtvoorwaarts.nl.
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Mijn bagage is te laat, kapot of
kwijt. Wat moet ik doen?
Als uw bagage te laat, kapot of kwijt is kunt
u meestal een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via uw
reisverzekering. Of u stelt de luchtvaartmaatschappij of
reisorganisatie aansprakelijk.
Hieronder staat wat u kunt doen als uw bagage te laat, kapot of kwijt
is. Vul zo snel mogelijk een PIR-formulier in. PIR betekent Property
Irregularity Report. Met dit formulier kunt u een klacht indienen.
Is uw bagage kwijt? Dan kan de luchtvaartmaatschappij hiermee gaan
zoeken naar uw bagage. Is uw bagage beschadigd? Dan kunt u met
dit formulier aangeven waar de beschadigingen zitten. Doe dit meteen
nadat u op het vliegveld aankomt. Met de bagagesticker op uw
vliegticket moet u bewijzen dat de bagage onder uw ticket is
ingecheckt. Let daarom bij vertrek goed op of uw bagage op uw naam
wordt ingecheckt. Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw
klacht. Of een kopie van het PIR-formulier.
Controleer of u een reisverzekering hebt. U kunt de luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie aanspreken. Maar als u een
reisverzekering hebt, kunt u via uw verzekering soms ook een
vergoeding krijgen. Hebt u een reisverzekering? Kijk dan in de polis
van uw verzekering of u recht hebt op een vergoeding.
Hebt u geen reisverzekering? Of hebt u geen recht op een
vergoeding? Of krijgt u maar een deel van uw geld terug? Stel dan de
luchtvaartmaatschappij of de reisorganisatie aansprakelijk.
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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Activiteitenkalender huis van de buurt De Schulp
Voorlopig is het onderstaand schema de activiteitenkalender, zoals
die in september weer gaat beginnen. Is er iets voor je bij, neem dan
contact op via deschulp@home.nl.
Wil je zelf iets organiseren? Vraag naar de mogelijkheden; er kan
meer dan je denkt!
Maandag: Tafeltennis TTV Oost
Triantha Koor
Filosofie

NAM Kaarten
Schildersclub
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs.
Dinsdag: Tafeltennis TTV Oost
Koor De vrije vogels
Kaarten Oost
Oosterkwast (schildersclub)
Schaken
Computerclub HCC
Bridge
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs
Woensdag: EHBO
Karate
Schaken
Koersbal
Yoga
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs
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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

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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De week van de valpreventie i.s.m. de Vijverhof
Van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 6 oktober vindt de week
van de valpreventie plaats. Deze week is bedoeld voor alle mensen
die bezig willen gaan met het verbeteren van het lopen ter preventie
van valpartijen.
Tijdens deze week wordt elke dag aandacht besteed aan
verschillende aspecten van bewegen in relatie tot- en risicofactoren
op valpartijen.
De angst om te vallen wordt groter naarmate de leeftijd toeneemt en
het loopvermogen afneemt. Wanneer angst om te vallen wordt
ervaren is dat juist een geschikt moment om – onder goede
begeleiding – bezig te gaan met het oefenen ter preventie van
valpartijen.
Dat betekent enerzijds het oefenen van fysieke kracht, balans en
coördinatie. Er bestaan tal van oefeningen om hiermee aan de slag te
gaan. Dit kunnen zowel zittende als staande oefeningen zijn. Dit
levert op termijn meer vertrouwen en vermogen op om op een juiste
manier te lopen.
Anderzijds bestaat valpreventie uit bewustwording. Het is belangrijk
om bewust te zijn hoe de looptechniek kan verbeteren. U zult merken
dat u veel baat hebt om te weten hoe u loopt. De techniek is dan
makkelijker aan te passen. Ook op hogere leeftijd is hier nog winst te
behalen.
Otago is een methode die naar aanleiding van groot onderzoek in
Australië is opgezet ter preventie van valpartijen bij ouderen. Tijdens
de Senior Fit lessen bij Paramedics komen deze oefeningen geregeld
aan bod. Ook tijdens de week van de valpreventie zullen regelmatig
oefeningen uit deze methode terugkomen.
Meer weten? Mail naar info@paramedics.nl.
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 |
www.paramedics.nl
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Platform Assen-Oost
Met het verslag van hun bijeenkomst wil het Platform Assen-Oost
meer inzicht geven aan de wijk van wij zij doet. Onderstaande is niet
het volledige verslag. Vanwege de ruimte in deze krant slechts een
deel. Wie een vergadering wil bijwonen en zijn zegje wil doen is altijd
welkom.
Verslag van de vergadering van het Platform Assen-Oost d.d. 10 juli
2017 om 19.30 uur in het Huis van de Buurt aan de Buizerdstraat te
Assen.
Opening:
Henk opent om 19.30 uur de vergadering en heet allen welkom.
Er zijn geen nieuwe leden en er is geen aanvulling op de agenda.
Actiepunten vorige vergadering:
DAC Dag Activiteiten Centrum de 'Vermeer'
Maatje meldt dat zij weinig doet voor het DAC De Vermeer. De
mensen die daar komen zijn van de GGZ. Bezoekers moeten een
eigen bijdrage betalen volgens bepaalde normen. Drie bezoekers
vinden die bijdrage te hoog. Ze vinden het er heel erg leuk, maar te
duur.
Momenteel inventariseert ze met Humanitas plaatsen waar
“laagdrempelig” koffie gedronken kan worden:
• Men wil niet naar De Vijverhof, dat wordt te veel geassocieerd met
bejaarden.
• Men kan naar de Zonnereep als men lid wordt. Dat kost weliswaar €
20, -- per jaar, maar dan kan ook aan alle activiteiten deelgenomen
worden.
• In de inloopwinkel kan men eens per twee weken terecht. Dat is,
volgens Djodjie, het “Buurtbakkie”, een initiatief van Vaart Welzijn. Na
een wandeling door de wijk kan er gezamenlijk koffie worden
gedronken.
• DAC De Vermeer wil hier niet echt aan meedoen.
• In De Schulp is ook een mogelijkheid. Daar vinden ze het jammer
dat het wijkteam vertrokken is naar de Brunelstraat. De Schulp wil wel
samenwerken met De Vijverhof op dit gebied. Het bestuur van De
Vijverhof is langs geweest om te praten, maar heeft daarna niets
meer van zich laten horen.
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• Ze heeft het idee dat men niet in de “dorpen” wil komen.
Een en ander moet resulteren in een boekje met activiteiten voor
ouderen
Kaart bouwprojecten
Henk is benieuwd wat voor plannen er bij het spoor zijn, v.w.b.
riolering en bouwplannen. De buurt wordt niet geïnformeerd.
Speciale onderwerpen:
Onderhoud Oosterpark
Erik is er niet, dus dit onderwerp blijft staan.
COA
Roel is niet geweest de laatste 2 maal. Hij vraagt zich af of het nog
wel zinvol is. Hij krijgt eigenlijk nooit vragen uit Assen-Oost en vanuit
het COA is er ook nooit iets dat betrekking heeft op Assen-Oost.
Henk zegt dat vanuit het COA ooit is gezegd dat er wel mensen
beschikbaar waren voor Valkenstijn, maar dat is doodgebloed vanuit
het COA. Fred merkt op dat het idee was dat het in de wijk, en het
winkelcentrum in het bijzonder, drukker zou worden door het COA,
maar dat is niet gebeurd. Jan zegt dat Aldert ook informatie kan
verstrekken over het COA. Roel meldt zich af bij het COA.
Bewonersparticipatie
Nicolien Waanders, de betreffende ambtenaar bij de gemeente, heeft
duidelijk gemaakt dat zij ook naar een vorm aan het zoeken is. Het
wordt niet meer zoals het was, maar hoe het wel moet weet zij ook
nog niet. Het Bewonersoverleg functioneerde hier goed, maar in
andere wijken niet.
Zo komen er 5 nieuwbouwprojecten in de wijk en de vraag is wat je
daar als Platform mee kunt. Als het binnen het bestemmingsplan past
kun je niet zoveel, maar anders wel.
Wim merkt op dat we de afgelopen jaren steeds minder onderwerpen
hebben die grote groepen aanspreken. De gemeente stelt zich,
volgens Fred, op het standpunt dat als je informatie bij de mensen wilt
ophalen dit met de moderne middelen wel lukt. Nicolien Waanders wil
het gesprek wel openhouden. Jan vult aan dat je een Platform als in
Assen-Oost in andere wijken niet vindt.
De wijkwethouder komt tegenwoordig zelden in de wijk. 15 Jaar
gelden kwam hij regelmatig in De Schulp. Henk merkt op dat als de
gemeente ons belangrijk vindt de gemeente ons ook meer moet
informeren. Trijntje zegt dat wijzelf ook wat actiever voor de mensen
moeten opkomen. Loek is een paar maal geweest in verband met de
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bebouwing op het eiland en daar is door het PAO niets mee gedaan.
Ze heeft nu zelf handtekeningen opgehaald.
Djodjie ziet wel dat er naar initiatieven van buurtbewoners wordt
geluisterd. Vanuit Vaart Welzijn vraagt hij: wat willen jullie en wat is
jullie bijdrage. Trijntje merkt op dat de behoefte aan informatie erg
groot is. Henk vult aan met dat dit een voorwaarde is voor ons
voortbestaan, dat je als groep geïnformeerd wordt. Er staat veel te
gebeuren in de wijk, maar als bewoner moet je de informatie op het
internet zoeken. Hij stelt voor de gemeente hierover aan te schrijven.
Hij wil wel een conceptbrief opstellen.
Wijkfeest
Het wijkfeest was, volgens Trijntje, de laatste keer wat oubollig. Dat
vond het bestuur van het wijkfeest ook, aldus Henk. Zij zijn een beetje
zoekende naar hoe het anders kan. Trijntje stelt voor Nicolien
Waanders uit te nodigen. Dit jaar staan wij niet met een stand op het
wijkfeest.
Rondvraag.
Maatje zoekt nog vrijwilligers voor eenzamen
Jeanine schrijft een blogje voor Mijn buurt Assen.
De volgende bijeenkomst van het Platform Assen-Oost is op 18
september 2017.
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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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Kerstmarkt 2017

Zaterdag 16 december organiseren wij weer een grote
overdekte kerstmarkt in en om
huis van de buurt De Schulp.
Heeft uw product of hobby affiniteit met kerst?
Wanneer u geïnteresseerd bent in een stand neem dan contact
op met Jannie of Harrie via telefoon nummer 0592 313155
Let op, de ruimte is
beperkt en wij willen
graag een zo ruim
mogelijk
assortiment
artikelen dus, eerst
komt eerst maalt.
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