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Aan alle bewoners 

 van de gezelligste wijk van Assen! 

 
Hierbij willen wij, huis van de buurt De Schulp, je uitnodigen om ons 
wijkcentrum te komen bezoeken en ontdekken. In de  loop van de jaren 
heeft de wijk nieuwe bewoners gekregen, velen zijn niet op de hoogte van 
het bestaan van het gezelligste wijkcentrum van  Assen. Huis van de 
buurt De Schulp is actief op sociale media. Met een website en 
facebookpagina houden we de bewoners op de hoogte van het reilen en 
zeilen in de buurt. 
www.deschulp-assen is de website en huis van de buurt de schulp de 
facebook- pagina. Maak uw e-mailadres bij ons bekend, in dat geval 
verschijnt iedere 2 maanden gratis de wijkkrant in de mailbox. Natuurlijk 
kun je ons ook uitnodigen om vrienden te worden op facebook! 
Voor volgend seizoen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld 
een sjoelclubje, een computercursus, bloemschikken, koffie-uurtje, sport- 
en spel- activiteiten, kledingbeurzen  enz. willen en kunnen organiseren 
voor de bewoners uit de wijk. Dit worden bij voorkeur gratis activiteiten. 
Zaal en financiën worden dan zo mogelijk gefaciliteerd. Heeft u een leuk 
idee?  Kom eens langs om te praten! 
Elders in deze krant staat het activiteitenprogramma voor het volgend 
seizoen. Lees het eens door, misschien zit er wat voor u bij! Tot ziens in 
huis van de buurt De Schulp 
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breuken leren door spelletjes te doen.  

Wat gebeurt er op Kindcentrum De Regenboog 

De laatste periode voor de zomervakantie is aangebroken. Er zijn toetsen 
gemaakt. De rapporten komen eraan en  de laatste oudergesprekken  
worden gevoerd. In groep 8 weet iedereen waar hij of zij heen gaat 
volgend schooljaar. En voor deze laatste groep is het aftellen begonnen. 
Spannend en bijzonder  omdat ze  graag naar hun nieuwe school willen, 
maar ook wordt een periode afgesloten die nooit meer terugkomt. De 
kinderen oefenen hun afscheidsmusical en hebben veel plezier in het 
toneelspelen, verkleden en grapjes die in musical zitten. Het is een 

bijzonder periode. 

De overige kinderen 
hebben hun thema’s 
afgesloten door aan 
elkaar en aan de 
ouders te 
presenteren wat ze 
geleerd hebben.  

 

 

 

 

In groep 6 en 7 is over de ruimte gewerkt en zij namen ons mee met de 
zelfgebouwde waterraket (die vloog door er met een fietspomp lucht in te 
blazen) de ruimte in. We kwamen van alles te weten over de planeten. 
Groep 3, 4 en 5 had leuke liedje ingestudeerd over dieren in de jungle, 
want daar hebben zij afgelopen periode over gewerkt. De kleuters lieten 
ons horen wat hun nieuwe indianennaam was en zongen met 
muziekinstrumenten indianenliedjes. 
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De kleuters zijn  ook op schoolreis 
geweest in het bos en hebben samen 
met hun begeleiders tipi’s gebouwd en 
indianenspelletjes gedaan. Een echte 
speurtocht kon natuurlijk niet ontbreken. 
Er verdwaalde niemand, want de 
indianen konden goed spoorzoeken. 

Verder hebben we nog groot feest 
gehad want onze juf Annet trouwde met 
haar geliefde Tim. In haar prachtige 
trouwjurk bezocht ze onze school. We 

hebben met de kinderen een quiz gedaan met de tortelduifjes om te kijken 
of ze elkaar wel goed genoeg kenden om in het huwelijk te treden. En 
hoewel ze niet alles van elkaar wisten, was het genoeg om van ons een 
trouwdiploma te krijgen. Toch altijd fijn zo’n diploma, anders lukt het 
trouwen vast niet. 

Nu gaan we de zomervakantie in. Allemaal uitrusten van een jaar waarin 
we veel geleerd hebben, vrienden hebben gemaakt, gespeeld, gezongen, 
ruzies opgelost en elkaar geholpen. Na de vakantie maken we weer een 
prachtige nieuwe start.                                                                     
Namens het team van Kind Centrum De Regenboog                    
Annemiek de Vries, directeur. 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 

Ik ben net weer terug van een rondreis door wat je zou kunnen noemen 
het voormalig Oostblok. Die reis ging van de voormalige DDR naar Polen 
en dan via Slowakije naar Tsjechië. Alhoewel in de laatste 3 landen de 
lonen aanzienlijk lager liggen dan hier, zie je daar op straat maar weinig 
van. Doorgaans prima auto’s en veel modieuze kleding bijvoorbeeld.  
 

Wat mij ook opviel was dat er in bijna alle dorpen luidsprekers aan de 
lantaarnpalen waren bevestigd. Onze gids vertelde dat die uit de 
communistische tijd stamden, maar ook nu nog steeds wekelijks worden 
gebruikt. Later hebben we dat zelf nog kunnen horen. In de 
communistische tijd was het een soort van gestuurde nieuwsvoorziening 
met onder meer oproepen om deel te nemen aan allerlei communistische 
manifestaties. Als je dan daar niet of te weinig je gezicht liet zien, stemde 
dat de machtshebbers niet gunstig. Je kans op een grotere woning of 
betere baan werd dan wel heel erg klein. 
 

Je zou die luidsprekers ook als een soort van Wijkkrant kunnen 
beschouwen, maar dan met nieuws dat vaker en op een andere manier bij 
de mensen wordt gebracht. Gelukkig is het zo dat onze redactie wel heel 
andere maatstaven hanteert bij de beoordeling van de aangeboden 
nieuwsartikelen en advertenties. Ook hoef je je geen zorgen te maken dat 
je later op een andere manier zal  worden afgestraft als je bijvoorbeeld 
straks niet naar het aanstaande wijkfeest toe gaat of omdat je je nog niet 
hebt aangemeld om te gaan tafeltennissen. 
 

Frans de Vries (voorgrond) 
tegen Gerrit Bruggink (LTC). 
 

En toch mag iedereen vrijwillig en 
vrijblijvend bij ons vanaf eind 
augustus weer komen “proef- 
tafeltennissen”. De maandag-
avond 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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De spreekuurrechter 
 
Nieuwe, snelle, laagdrempelige en 
goedkope procedure 
De rechtbank Noord-Nederland is op 1 september 2016 gestart met een 
proef met rechtszaken waarin burgers en bedrijven snel op het spreekuur 
van de rechter kunnen komen. De kern is dat de rechter eerst probeert 
met een goed gesprek tot een oplossing te komen en pas als het nodig is, 
zelf beslist wat er moet gebeuren. U betaalt de helft van het griffierecht en 
u heeft geen advocaat nodig. 
 
Een goed gesprek en desnoods een vonnis 
Partijen leggen de rechter zelf uit wat er aan de hand is en wat er naar 
hun mening zou moeten gebeuren. 
Partijen kunnen genoeg hebben aan een advies van de rechter of er kan 
een compromis worden gesloten. Maar als het nodig is, dan kan de 
rechter een vonnis uitspreken. 
Partijen hoeven geen kennis van wet en regels te hebben, de rechter 
zorgt ervoor dat die goed worden toegepast. 
 
Eigen keuzes 
Pas als beide partijen dat willen, is het mogelijk om naar het spreekuur te 
gaan. 
Als u niet naar de rechter wilt gaan, maar uw tegenpartij wil dat wel, dan 
kan uw tegenpartij een advocaat of deurwaarder inschakelen voor een 
gewone procedure, met een hoger griffierecht en een mogelijke 
kostenveroordeling. 
 
Voorwaarden 
De Spreekuurrechter is op dit moment een proef en daarom zijn er 
voorwaarden om van deze snelle en goedkope procedure gebruik te 
mogen maken. 
1) U moet een verwijzing hebben van het Juridisch Loket (of via DAS of 
Univé Rechtshulp). 
Als u gebruik wilt maken van de spreekuurrechter gaat u dus eerst naar 
een van deze instanties toe. Zij kunnen u over alles uitleg geven. 
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2) Bestuurszaken en de meeste soorten familiezaken worden niet 
behandeld. 
Maar wel arbeidszaken (ook ontslagkwesties), huurzaken, 
consumentenkwesties, geldvorderingen, schades en burenruzies. Er zijn 
nog meer soorten zaken die worden behandeld, daarover kunt u uitleg 
krijgen als u contact opneemt. 
3) U moet bereid zijn tot een goed gesprek en open staan voor een 
praktische oplossing van uw conflict in deze bijzondere procedure. 
Als u meent dat de rechtbank er alleen maar is om uw gelijk te halen of 
als u, koste wat het kost, gelijk wilt krijgen/halen, dan past deze procedure 
niet bij u. 
4) Uw waardering van deze nieuwe vorm van rechtspraak is belangrijk en 
daarom moet u bereid zijn om na afloop vragen te beantwoorden. 
Uw privacy is daarbij gegarandeerd. 
 
Als u precies wilt weten hoe het proces verloopt, dan kunt u het 
Procesreglement Spreekuurrechter lezen. Dit is te vinden op de 
internetsite (www.rechtspraak.nl) van de rechtbank Noord-Nederland bij 
Regels en Procedures. 
 
Als u gebruik wilt maken van de spreekuurrechter of u wenst hierover 
verdere informatie, dan kunt u gerust contact opnemen met het Juridisch 
Loket. 
 
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 heten u van harte welkom bij de Vrouwen van Nu, afdeling Assen. 
Onze eerste avond van het nieuwe seizoen is: donderdag 21 september 
2017 om 19.30 uur. 
Deze avond geeft Jessica Wassenaar uit Beilen een lezing  
‘dwalen langs de Duitse grensstreek’  met powerpoint-presentatie. 
 
U kunt geheel vrijblijvend deze avond bij ons komen kijken. 
Onze afdelingsavonden zijn elke 3e donderdag van de maand, van 
september  

tot en met april en worden 
gehouden in huis van de 
buurt De Schulp: 
Buizerdstraat 10 te Assen. 
Wij bieden op deze avonden 
een gevarieerd programma. 
En, afhankelijk van waar uw  
interesse ligt, hebben we ook 
verschillende 
interessegroepen, 
zoals: museumgroep, 
wandelen, samen eten, 
zwemmen, bowlen, 
handwerken, 
klaverjassen, bridgen, 
literatuurgroep, tuinen 

bekijken, fietsen, volksdansen en zingen. 
Voor informatie kunt u onze secretaresse bellen 0592-316284 of 
mailen: asservrouwenvannu@gmail.com 
Wij hopen u op onze openingsavond van het nieuwe seizoen te mogen 
begroeten. 
  
Het bestuur van de Vrouwen van Nu. 
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Rugpijn? 
 
Vorig jaar hebben we het Rugnekcentrumassen opgezet. De effecten 
waren bij ons al bekend maar nu beginnen er ook mooie verhalen van 
tevreden klanten binnen te komen. 

 
 

 

 
 
 

Wilt u ook de meest effectieve behandeling als het gaat om rugpijn? U 
kunt gewoon via onze balie een afspraak maken. Behandeling op de 
eerste afspraak is mogelijk! 
 
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
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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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BuitenFit Bij Paramedics 
Wilt u ook graag actief bezig zijn in de mooie natuur die Assen en 
omgeving te bieden heeft? Kom dan op dinsdag meedoen met de 
BuitenFit van 8.30 -9.30 uur. We verzamelen aan de Bremstraat 21 en 
maken een mooie, sportieve wandeling afgewisseld met leuke en 
functionele oefeningen.  
 
Uw conditie en fitheid zullen snel verbeteren  
én het is nog gezellig ook! 
 

 

Aanmelden (voor een proefles) via 
sportteam@paramedics.nl  
 

 

Buteyko in Assen   
In oktober 2017 wordt er bij 
Paramedics de Buteyko cursus 
gegeven. Het doel van de 
Buteyko-methode is om de diepe ademhaling te verminderen tot de norm. 
Hiermee worden de negatieve gevolgen van te diepe ademhaling 
voorkomen.  
Masha Anthonissen- Kotousova heeft de opleiding gevolgd bij Dr. K.P. 
Buteyko in Akademgorodok (Siberie) en sinds oktober 1988 geeft zij 
regelmatig Buteyko-curssusen aan zieke en zonde mensen.  
 
Voor meer informatie en voor opgave kan met contact opnemen met 
Paramedics of met Masha via het telefoonnummer 010- 465 83 43 of via 
mail: kotousova@compaqnet.nl  
 
Wanneer: 7,8,14,15 & 21 oktober 2017  van 14:00 tot 15:30 uur. 
Kosten: 275 euro inclusief cursusmateriaal 
 
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
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HET SEIZOEN ZIT ER BIJNA OP...............! 

 
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 
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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 
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 
 
huis van de buurt De Schulp 
                       is gesloten van  24 juli tot 5 september 
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NIEUWSBRIEF 
Stichting WIJKFEEST Assen-Oost 
nr.2  juli 2017 
 
WIJKFEEST ASSEN-OOST 
zaterdag 9 september 2017 
 
Op 9 september vindt het 11e wijkfeest van Assen-Oost plaats met als 
thema: “SAMEN # ASSEN-OOST”. 
 
Hoe krijg je 100 verschillende mensen aan het ontbijt?  
Samen # ASSEN-OOST maakt het waar. Als de 
ontbijttafel is opgeruimd, kan de markt beginnen, 
met muziek, informatieve en creatieve kramen en 
veel gezellige mensen. Op 9 september wordt 
zichtbaar, dat we samen de leukste wijk van Assen 
hebben! Lees de nieuwsbrief en zorg dat je erbij 
bent op het wijkfeest. 
 
Programma? 
Een gezellige dag voor jong en oud met een markt 
met 50 kramen, muziek over de markt, in het 
winkelcentrum en in De Vijverhof en voor de jeugd op 
de parkeerplaats van De Spreng is er veel op het 
gebied van sport. 
 
Marktkraam huren? 
Voor het huren van een marktkraam kunt u contact opnemen met  
D. de Groot: tel. 0592 315855 / 06 29332917; ah.degroot@home.nl 
Voor hobbyisten kost een kraam € 17 en ondernemers betalen € 34.  
Wij hopen, dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als afgelopen 
jaar. 
 
Open Huis houden?  
Er zijn organisaties en instellingen in de wijk, die 
open huis houden. Dit is een leuke gelegenheid om 
eens even bij een ander binnen te lopen en te kijken. 
Wilt u ook open huis houden op deze dag en wilt u  
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vermeld worden in onze folder, laat het ons dan zo spoedig mogelijk 
weten (mt.blouw@gmail.com). 
 

Sponsor? 
Het organiseren van het wijkfeest kost geld en daarom willen wij u, als 
ondernemer en/of buurtbewoner, vragen om ons financieel te 
ondersteunen. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom en 
kunnen op onderstaand rekeningnummer worden gestort. Vorig jaar 
hebben wij dankzij onze sponsoren weer een schitterend wijkfeest kunnen 
vieren. 
 

Meer informatie? 
U kunt ons volgen via facebook: wijkfeest Assen-Oost. 
En eind augustus krijgt u als bewoner van de wijk een folder 
met het volledige programma in de bus. 
 

Wij zien u graag op het wijkfeest van zaterdag 9 september 
Stichting Wijkfeest Assen-Oost  info: Dinie de Groot tel. 315855 / 
0629332917 Bankrek:nr: NL12 ABNA 0611 6413 13 t.b.v. Stichting 
wijkfeest Assen-Oost. Inschrijving KvK: 01125314  
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