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Vooraankondiging 

 

Landelijk is deze behandelmethode een groot succes naast de reguliere 

fysiotherapie. 

Bent u nieuwsgierig geworden?  

Volg ons de komende periode op onze website en facebook pagina 

(facebook.com/ParamedicsAssen). Of stuur ons alvast een mail 
dat u op de hoogte gehouden wilt worden naar info@paramedics.nl 

Bremstraat 21 | 9404 GA  Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl 
 

 

Binnenkort een 

nieuwe 
behandelmethode 
voor rugklachten 

binnen 
Paramedics. 
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Natuur in de buurt. 

Werk in uitvoering ter hoogte van Deurzerdiep 

Omstreeks 1963: Grote draglines graven in de lengte (zuid-noord) van 
het beekdal Drentse Aa een kanaal van plm. 10 meter breed en twee 
meter diep. De meanders van o.a. Amelterdiep, en Deurzerdiep raken 
buiten gebruik en groeien geleidelijk dicht. In regentijden kan in korte tijd 
het teveel aan regenwater worden afgevoerd. Zelfs het moerassige 
beekdal zou ontgonnen kunnen worden tot prima grasland. Het zag er in 
die tijd rooskleurig uit voor de landbouw.  

Omstreeks 2015: Vijftig jaar later! Grote graafmachines graven in 
hetzelfde gebied de oude meanders weer open en dempen het grootste 
deel van het kanaal weer dicht.  
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Wat is er gebeurd?  

Tussen 1963 en 2015 zijn er veel boeren gestopt met hun bedrijf. Ze 
verkochten hun grond aan collega’s of aan St. Beheer 
Landbouwgronden (SBL). Er ontstond ook een levendige uitruil. Op die 
manier verwierf SBL gronden uit het beekdal ten behoeve van 
Staatsbosbeheer. De boeren waren juist uit op es- en veldgrond. 
Partijen pasten elkaar. 
Het werd een kwestie van tijd of het gehele drassige beekdal was 
eigendom van Staatsbosbeheer. Afrasteringen werden weggehaald. 
Moerasplanten kregen de overhand. Eén keer per jaar werd alles 
gemaaid en het maaisel afgevoerd. De grond verschraalde en 
gaandeweg kregen meer plantensoorten een kans. 
 

Na 50 jaar, achteraf gezien, hebben de gekanaliseerde delen van het 
beekdal hun functie verloren. 
De oude meanders bieden meer voordelen. Is het mogelijk om het 
beekdal weer terug te brengen in de staat van vóór 1963? Er zijn 
plannen gemaakt en inmiddels uitgevoerd

.  
Kijkt u mee.  
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Grondwater 

De afstroom via het kanaal gaat zo snel dat er maar weinig overblijft 
voor instroom in het grondwater. Alom zie je in het land dat de 
grondwaterstand daalt. Hoe kun je dat tegengaan?   
Om instroom in het grondwater te herstellen moet je de 
afstroomsnelheid vertragen. De totale lengte van het meanderende 
Deurzerdiep is zeker wel 3 tot 4 keer langer dan de lengte van het 
kanaal. Al dat geslinger door het landschap geeft al een behoorlijke 
vertraging en meer mogelijkheid om door instroom het grondwater aan 
te vullen. 
 

Watervoorraad aanleggen 

Het deel van het fietspad G.A.M. van den Muyzenbergpad, dat dwars 
door het beekdal loopt, is verhoogd over de volle breedte van het 
beekdal. 

Stel je het maar eens voor: boven Drenthe ontwikkelt zich een enorm 
onweersgebied. Water valt ‘met bakken uit de lucht’.  Het beekdal 
stroomt vol en probeert het water te verwerken via de meanders van 
Amerdiep en Deurzerdiep. Maar dat lukt niet. De nieuwe meanders 
voeren veel trager water af dan het gedempte kanaal van vroeger. De 
toch al drassige grond van het beekdal stroomt onder water. Het 
verhoogde fietspad ‘Van den Muyzenbergpad’ gaat nu als stuwwal 
werken en vertraagt de afvoer naar lagere delen van het stroomdal in 
noordelijke richting. Wanneer de bui ‘over’ is blijft het water staan in het 
beekdal en zakt langzaam de bodem in. Winst voor de verhoging van de 
grondwaterstand in wijdere omgeving. 

En wanneer de neerslag zo groot is dat het geen kant meer op kan (de 
spuigaten uitloopt), kan altijd nog de stuw van HIERZO iets zakken 
zodat het water kan ontsnappen richting Noord-Willemskanaal. (als daar 
nog ruimte voor is).  

Voordelen van een meanderende beek voor natuur en milieu.         
De meanderende beek is wisselend van breedte. Bijv. van twee tot zes 
meter. Je ziet het water stromen en soms zo snel dat het hoorbaar is. ’s 
Winters bevriest het water in een snel stromende beek nauwelijks. 
Misschien pas bij zeer strenge vorst en dan nog maar gedeeltelijk.      
Een kanaal met trage stroomsnelheid bevriest veel sneller. Snel 
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stromend water tijdens vorst is ideaal voor vissen en watervogels. 
Eigenlijk voor alle levende wezens in het beekdal.’s Zomers kan traag 
stromend en stilstaand water (zoals in het kanaal) dodelijk zijn voor 
vissen. De afgelopen zomer was dat het geval toen in een paar dagen 
tijd de luchttemperatuur opliep van 20 graden tot over de 30 graden. Het 
water verliest zo veel zuurstof en dat is dodelijk voor vissen. Snel 
stromend water van een meander brengt alleen al door de kolken en 
draaien voldoende zuurstof in het water om de  vissen in leven te 
houden. 

Recreatie                                                                                           
Wees nou eerlijk: Een kolkende en draaiende meander is toch veel 
spannender dan zo’n betrekkelijk saai stuk kanaal. Een meander maakt 
het gehele beekdal tot een levend gebeuren. Het plantenbestand in een 

beekdal met meanders 
wordt gevarieerder dan 
in een kanaallandschap 
met steile oevers. 

Bij Deurze is een nieuwe 

fietsbrug aangelegd. 

Een prachtig uitzicht 

over het beekdal. 

Hier even rusten om het 
landschap op je te laten 
inwerken. Elke week zal 
het er anders uitzien en 

een andere beleving geven.  

Assen-Oost heeft een rechtstreekse fietsverbinding naar de fietsbrug 
van Deurze. Gewoon de Vredeveldseweg uit, overgaand in fietspad ‘De 
Uytcamp’. De rest wijst zich vanzelf. Het nieuwe stukje fietspad vlak voor 
de brug kent veel bochten en slingers. Het brengt u helemaal in 
meanderende sferen wanneer u op de brug aankomt. Een andere route 
gaat via G.A.M van den Muyzenbergpad, richting Balloo. Ook daar een 
brug om de nieuwe situatie te bekijken. Neem de tijd!!We hopen dat er in 
de toekomst voldoende informatie komt over het gebied.   

IVN-Assen e.o. Louis de Jong en Arie Keijzer 
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Platform Assen-Oost (verslag) 

Opening: 
De groep van “Zeg het maar” kon helaas niet komen, zij komen de 
volgende keer. Ze willen in de herfstvakantie een fotoserie presenteren 
in De Poort van oud Assen-Oost. Frank Posthumus, Jan Schra, Jaap 
Bos en Henk Blouw organiseren mede deze fotosessie. 
 

Karin Heijkoop en vele buurtbewoners zijn erg actief bezig met de 
snelheid in de wijk en wel specifiek in de Pelikaanstraat, Tuinstraat en 
Brunelstraat. Op burendag, 26 september, wordt een actie 
georganiseerd. Wethouder Ruud Wiersema is uitgenodigd 
om deze activiteit te ondersteunen. Anneke laat een 
voorbeeld zien van een 30 km. bord met een smiley. Deze 
zijn inmiddels geplaatst in de Tuinstraat en Pelikaanstraat. 

Erwin merkt op dat het groene schoolplein van de MFA erg krap 
bemeten is. Er is een “kiss and ride”-plek beoogd, maar ze zouden 
graag zien dat deze plek bij het schoolplein werd gevoegd, opdat de 
ouders de kinderen meer met de fiets naar school brengen. Opgemerkt 
wordt dat de RK-school veel kinderen uit Loon heeft, die niet zo 
gemakkelijk op de fiets komen. 
 

Annet Laurijsen van Actium vertelt dat ze met verschillende projecten 
bezig zijn in de Pelikaanstraat, de Roerdompstraat en de Eiberstraat. In 
de herfstvakantie wordt er geheid, nu is men met de riolering bezig. 
Trijntje vraagt wanneer de wisseling tussen koop- en huurhuizen heeft 
plaatsgevonden. Annet vertelt dat Actium, als gevolg van de per 1 juli j.l. 
herziende woningwet, bepaalde zaken niet meer mag bouwen, die zij 
voorheen wel deed. Als coöperatie moet zij nu bouwen voor een 
beperkte doelgroep; de overheid wil niet meer dat mensen met een laag 
inkomen in een te dure woning zitten, zodat zij onnodig veel 
huursubsidie nodig hebben om te kunnen wonen. Ook mogen ze niet 
meer voor de koopmarkt bouwen. De woningen die nu gebouwd worden 
zijn qua huur nog wel aan de hoge kant. In de toekomst worden kleinere 
huizen gebouwd voor mensen met een minder gevulde beurs. Er 
worden dan geen huizen meer toegewezen aan mensen met een 
inkomen hoger dan € 38.000. Er is een behoorlijk lange lijst van 
geïnteresseerden. De maximumhuur wordt € 618. 
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Aan de Pelikaanstraat zijn van de 24 woningen die per 1 mei 2016 
gesloopt gaan worden inmiddels 16 leeg. 8 Bewoners zijn in Assen-Oost 
gebleven, waarvan 2 een koopwoning hebben gevonden. De woningen 
worden tijdelijk verhuurd, en het bedrijf Carex is ingehuurd tegen 
“kraken”. De flora- en faunaonderzoeken zijn geweest en er is niets 
bijzonders gevonden. 
 

In de Dotterbloemstraat moet groot onderhoud worden gepleegd aan de 
flats, zowel binnen (badkamer en keuken) als buiten (de “schil”). Daarbij 
worden de portieken afgesloten. Op 8 oktober is er een bijeenkomst 
geweest voor de bewoners in De Schulp. Zij gaan meedenken over hun 
woonomgeving. De kunstenaar Peter Verboom is gevraagd iets te doen 
voor deze woonomgeving. De Zilverschoonflats volgen later, daar zijn de 
badkamers en de keukens al vervangen. De woningen aan de Lindelaan 
worden toegevoegd aan het reguliere woningenbestand van Actium en 
deze worden dan niet meer verhuurd aan bijzondere doelgroepen. 
Volgende week is er een bewonersavond voor het Rozenpad en 
omgeving. Ook daar gaan de buurtbewoners meedenken over het 
opruimen en verbeteren van de buurt. 
In de Begoniastraat staan drie woningen leeg, van twee zijn de tuinen 
erg verwaarloosd. Ze zijn bestemd voor senioren, maar daar is weinig 
animo voor. 
 

Mededelingen Gemeente (wijkteam, wijkagent):  

De mededelingen van de gemeente komen aan de 
orde bij het onderwerp wijkteams 
Speciale onderwerpen: wijkteam 
Het wijkteam bestaat uit professionals, die in de wijk 
aanwezig zijn. In Assen heeft dit al 3 jaar 
gefunctioneerd als experiment. Anneke heeft een lijst 
van deze professionals en Henk B zal zorgen dat een ieder die krijgt. 
 

Per 1 juli 2015 hebben we te maken met Vaart-welzijn, een koepel van 
zelfstandige Welzijnsorganisaties in Groningen en Drenthe. Daarboven 
staat als koepel de Tinten welzijnsgroep. Het personeel van de huidige 
welzijnsorganisaties wordt ondergebracht bij deze koepel. Bij 
Noordermaat is echter tijdelijk personeel ontslagen en ook bij Welzo 
staat ongeveer de helft van het personeel op straat. Het gemeentelijk 
personeel wordt mogelijk gedetacheerd bij deze koepel.Vaart-welzijn 
werkt samen met Icare en de wijkagent en andere organisaties.  
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Het is de bedoeling dat ze “laagdrempelig” in de wijk aanwezig zijn voor 
alle vragen over zorg en welzijn. Vaart heeft een kantoor naast het 
Gemeentehuis en houdt daar dagelijks van 10:00 tot 13:00u spreekuur. 
Het wijkteam bestaat uit 16 personen en is elke ochtend tot circa 12:00 
aanwezig in de Schulp. Het werkterrein beslaat inmiddels de wijken 
Assen-Oost, Centrum en Baggelhuizen. Er is nog weinig loop naar De 
Schulp, maar het gebouw van Vaart wordt wel bezocht. Er zijn in Assen-
Oost inmiddels 100 bewoners waar contact mee is. 
Inhoudelijk is het nog zoeken naar de invulling van de werkzaamheden, 
maar het wijkteam komt wel achter de voordeur van mensen. Het 
wijkteam wil preventief werken, maar ook “collectief”. Wanneer er veel 
mensen met financiële problemen zijn, wordt dat collectief aangepakt. 
Ze ondersteunen jongeren, mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. 
Het Centrum heeft een apart kernteam, het kernteam van Assen-Oost 

werkt ook voor Baggelhuizen. 

Hennie Luppens trekt het proces vanuit Tinten. Anneke heeft nog wel 
wat vrijheid, vanuit de gemeente, maar krijgt ook specifieke opdrachten 
uit te voeren vanuit de WMO. 
Vervallen is de buurtbemiddeling die Noordermaat deed en ook het 
maatschappelijk werk krijgt in deze nieuwe setting minder aandacht. 
Trijntje vraagt of de medewerkers een geheimhoudingsplicht hebben. 
Anneke bevestigt dat, het zijn professionals met een 
geheimhoudingsplicht. Anneke zal zorgen dat dit in de communicatie 
wat meer aandacht krijgt, opdat mensen niet bang hoeven te zijn dat “de 
buurvrouw straks alles weet”. 
 

Stila/MijnbuurtAssen 

 

Erwin vertelt dat Stila staat voor Stimulering Leefbaarheid Assen en dat 
het bestaat sinds 1 juli 2015. De gemeente stelde in het verleden geld 
beschikbaar voor bewonersinitiatieven, en daar bleef veel van over. Stila 
moet dit meer in goede banen leiden. Hiervoor heeft Stila een budget 
toegekend gekregen van de gemeente van circa 180.000 euro. Het 
bestuur bestaat uit bewoners van Assen. Erwin is lid van het bestuur en 
vervult de functie van penningmeester. Het bestuur zet de grote lijnen 
uit, binnen de kaders die de gemeente heeft gesteld. Stila geeft 
ondersteuning aan mensen die samen iets gaan doen. De subsidie die 
verstrekt wordt is in 
principe eenmalig. Naast het bestuur is er een panel dat de concrete 
aanvragen beoordeelt. Binnen vier weken moet een aanvraag 
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beoordeeld worden en dat lukt aardig. Eén bestuurslid zit ook in het 
panel, en andersom is een panellid vertegenwoordigd in het bestuur, 
zodat men van elkaars activiteiten op de hoogte is. 
Op termijn moet Stila een kennisplatform worden voor de bewoners van 
Assen, met draaiboeken en verslagen van activiteiten die via de website 
uitgewisseld moeten gaan worden. 
Op burendag wil Stila meer bekendheid geven aan zichzelf, d.m.v. Een 
PR-stunt met ballonnen. Er is nog wel een zekere overlap met 
MijnbuurtAssen. Een aanvraag kan gedaan worden via de website.  
Er zijn inmiddels zo'n tien aanvragen in de 1e maand binnengekomen. 
Er zijn op dit moment vacatures voor mensen die in het panel willen 
zitten van Stila. 
 

Het wijkfeest 

Wim vond het wijkfeest een succes, ook het onderdeel van Trijntje bij de 
speeltuin. 
Henk B vond het, qua drukte, net een Frans marktje in de zomer; er 
waren veel verschillende mensen die langs kwamen. De nieuwe 
kerkgroep in De Open Hof (“Assen Zoekt”) was ook aanwezig en heeft 
meer dan 5000 bezoekers geteld. 
Voor de duidelijkheid, het wijkfeest is jaarlijks op de tweede zaterdag 
van september, de volgende editie is op 10 september 2016. Kan alvast 
in de agenda gezet worden. 
Als Platform waren we gastheer in de kraam voor Valkenstijn, Uppiezorg 
en de groep “Zeg het Maar”, die met twee professionele krachten in 
onze stand stond. 
Er waren acht mensen met oude foto's; twee mensen die met ons mee 
willen doen; twee mensen die met de groen-groep willen doen. Als 
Platform waren we hierdoor minder zichtbaar aanwezig. 
Erik zegt dat De Schulp, met succes, promotie heeft gemaakt voor haar 
eigen activiteiten. 
Asser Boys heeft hierdoor nieuwe leden erbij gekregen, en ook andere 
organisaties waren positief over de reacties van het vele publiek. 

Er was meer gelegenheid om iets te eten. Er is bijna geen publiciteit 
vooraf geweest in de pers, ondanks persberichten. Volgens Erik negeert 
het Dagblad van het Noorden steeds meer het lokale nieuws. Johannes  
zegt dat er weinig verschil meer zit in de verschillende edities die ze uit 
brengen. 
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Werkgroepen: 
Dierenweide. Henk B. meldt dat ze nu een uitleencentrum voor 
tuingereedschap zijn. 
Valkenstijn. De groengroep Valkenstijn is elke 1e en 3e vrijdag van de 
maand aan de slag, van 10:00u tot 12:00u met een half uur pauze. 
Binnenkort gaan er 8000 bloembollen de grond in. Ook doet de groep 
snoeiwerk en ruimt losse takken op. De groep staat onder leiding van 
Remy van Oosterhoudt, Paul Hedwig en Henk B. De groep wil de 
natuur-historische waarde van Valkenstijn in stand houden en het 
landgoed sociaal veilig houden. Op de huisplaats is gras gezaaid en 
deze week worden de betonplaten geplaatst als platform voor de 
informatietafel. 
Ineke vraagt hoe het met de man met de tractor uit Zeijen afgelopen is 
om bijvoorbeeld te maaien. Henk zegt dat dit is “doodgelopen”, Paul 
heeft contact met hem gehad. Er is nog ruimte voor spontane 
aanmeldingen om mee te werken, naar eigen kracht en mogelijkheden. 
 
Wijkbudget. 
Er zou nog een bank achter de Speenkruidflats geplaatst worden. 
Anneke zoekt dit uit. Voor de rest zijn we nu afhankelijk van “Mijn Buurt 
Assen” en Stila. 
 
Rondvraag. 
Loek vraagt of het wijkteam samenwerkt met het Klusteam in De Schulp. 
Henk B zegt dat dit niet het geval is uit oogpunt van privacy. Inmiddels 
zit het wijkteam elders. 
Wim wil graag weten hoe het er voor staat met Rudolphus. Hierover zijn 
vragen aan het College gesteld, en de reactie van het College is dat zij 
de intentieovereenkomst uitvoert. Henk Mathijssen, voormalig 
wethouder, had destijds onder meer de plek op Amelte toegezegd, maar 
dat is niet de enige plek die in de intentieovereenkomst staat. De 
ontwikkeling van het gebied waar Rudolphus nu gevestigd is staat op 
een laag pitje. Deze weg waar Rudolphus aan ligt is nog steeds een 
doorlopende weg. 
Ineke heeft afgelopen maandag een rondleiding gehad in het “duurzaam 

verblijf” bij de GGZ. Het ziet er goed uit. Een behandelaar van de GGZ 

deed de rondleiding en hij verwachtte geen problemen qua uitbraken. 

Volgens hem zijn de mensen die daar komen “weglopers” en geen 

“uitbrekers”. 
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Volgens Ineke is het e-mailadres nog niet gewijzigd van ons Platform. 
Henk B bevestigt dit, dit moet samen met de website geregeld worden, 
die ook verouderd is.Verder wil ze graag verlichting langs het fietspad 
van de Vredeveldseweg richting Schieven. Er fietsen daar erg veel 
scholieren. Henk B vraagt haar om dit bij Stadsbeheer te melden. Het 
beleid is, volgens hem, echter wel dat de gemeente steeds meer wil 
verduisteren in het buitengebied. Wim vindt het juist verstorend om dat 
pad te verlichten. Trijntje oppert dat er iets gedaan kan worden met 
lampen op zonne-energie met sensoren.Verder meldt ze dat de bank in 
het bosje bij de vijver op de hoek Homeruslaan/Herodoteslaan verrot is 
en dat zij bij de prullenbak bij de vijver onlangs een zak afval heeft 
opgehaald. Henk B zegt dat dit ook iets is voor Stadsbeheer. Het 
probleem van het afval herkent hij ook bij Valkenstijn, waar dat veelal 
door leerlingen van AOC Terra wordt achtergelaten. Dit is iets om op de 
agenda voor de volgende keer te zetten. Ineke geeft dit door aan 
Fred.Vergaderkalender: De volgende vergadering van het Platform 
Assen-Oost is, op 28 oktober. Een ieder is hier welkom uit de buurt. 

 

 

 

 

 

Wil ook graag Uw pedicure zijn!  

Ook voor diabeten die het (nog) niet vergoed krijgen via de 

zorgverzekering. 

Wij zijn gevestigd aan: Het Palet 23 Assen 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 

 06- 20208381Pedicenter.nl is aangesloten bij Provoet. 
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Nieuws van de Werkgroep Valkenstijn. 

Er is de afgelopen tijd heel wat gebeurd op Landgoed 
Valkenstijn. Hier een korte samenvatting. 
Bloembollen 

Valkenstijn moet bloeien. Daarom kochten we een kleine 
10.000 bloembollen. Twintig mensen hebben meegewerkt 
aan het poten, waaronder drie raadsleden. In ongeveer twee uur, 
inclusief koffie-, en theepauze, zijn er ongeveer 6000 bollen de grond 
ingegaan. We hadden er een lekker zonnetje bij. Het was een ochtend 
waar we helemaal vrolijk van werden. Iedereen hartelijk bedankt.  
 
Landhuis 

De contouren van het landhuis zijn weer een stuk verder. De eindpunten 
van de zijvleugels en de binnenmuren zijn nu ook zichtbaar. En er is een 
afgietsel van de oude gevelsteen uit 1653 in de betegeling van de gang 
verwerkt. Het is een herinnering aan de familie Welvelde,  de oprichters 
en eerste bewoners van het landgoed Valkenstijn. 
Aan een nieuw informatiepaneel wordt gewerkt. Dit wordt een tafel met 
zitbankjes. Op die tafel is dan de informatie over de geschiedenis van 
Valkenstijn te lezen. Wellicht staat het paneel er al als u dit leest. 
 

Komende werkdagen. 

We willen dit najaar nog een hoop doen, zoals: bollen planten, paden 
repareren en veel snoeiwerk. We kunnen nog heel wat hulp gebruiken. 
Wilt U meewerken? Heel graag! U bent hartelijk welkom. 
Het is prettig als u zich even opgeeft,  dan kunnen we voldoende koffie, 
thee en gereedschap regelen. De komende werkdagen zijn: 
Reguliere werkdagen: 6 en 20 november 2015 (vrijdagen 10 – 12 

uur).Graag opgeven via e-mail: werkgroepvalkenstijn@gmail.com. 

Landelijke natuurwerkdag: 7 november 2015 (zaterdag 10 – 15 

uur).Ook dit jaar doen we weer mee. Opgeven kan via de landelijke 

website: www.natuurwerkdag.nl/locatie/landgoed-valkenstijn.  

Tot ziens op Valkenstijn! 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Jeu de boules. 
 

Begin oktober werd er door TTV-Oost een feestelijke middag en avond 
voor de leden en hun partners georganiseerd. Voor de  middag had 
Frans op en bij de nieuwe banen van De Schulp “jeu de boules” 
georganiseerd (zou Frans vanwege z’n naam voor deze Franse sport 
gekozen hebben?). En voor de avond had de feestcommissie voor een 
klein prijsje ‘gezellig samen eten’ geregeld. Ter informatie: het was 
bijzonder geslaagd!! 
 
Nu is “jeu de boules” eigenlijk een verkeerde uitdrukking. Het is een 
Nederlandse aanduiding geworden voor wat de Fransen “Petanque” 
noemen. Oorspronkelijk komt het van de Grieken, maar toen was kracht 
er ook een belangrijke factor in. De Romeinen namen het later over, die 
hebben er meer een behendigheidsspel van gemaakt. 

 
 
Na de 2e wereldoorlog begon deze sport vanuit Frankrijk aan een  
enorme opmars in diverse landen over de hele wereld. Ook in Nederland 
werd en is het een groeiende sport. In Nederland zijn er nu ruim 200 
verenigingen die samen 18.000 leden hebben. 
 



19 
 

Vorig jaar sprak ik erover met iemand uit de omgeving van Den Haag. 
Hij vertelde mij dat ze bij zijn vereniging een eigen gebouw met 15 
buiten- en 15 binnenbanen hadden en een gestaag groeiend ledental. 
Die groei zat dan vooral in mensen tussen de 18 en  30 jaar. Als die 
eenmaal met de sport in aanraking waren gekomen vonden ze het zo 
leuk, dat ze bleven terugkomen en lid werden. 
 
Als tafeltennisser werd ik daar wel een “beetje boule” jaloers van. Ik 
moet eerlijk bekennen dat bij het jeu de boules op de feestelijke middag 
de meesten het ook leuker vonden, dan ze vooraf hadden gedacht. Toch 
denk ik dat ook voor  tafeltennissen bij onze vereniging geldt: “het is veel 
leuker dan vooraf gedacht”. 
 
Durft u het erop te wagen? Kom dan eens 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 in het Huis 

van de Buurt De Schulp. Albert Eleveld 
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Speciale sportactie t/m november 2015. Schrijf je nu in! 

- Twee weken gratis sporten bij inschrijving 
- Volg gratis een groepsles 
- Geen pasje- en inschrijfkosten (€17,50) 

 

Dus twijfel niet en kom bij ons onder 
deskundige begeleiding sporten. 
 

Cursus Mindfulness bij Paramedics  
Zegt u regelmatig  ‘ik moet nog..’ of wordt u niet 
uitgerust wakker?  

In 4 bijeenkomsten krijgt u inzicht in lichaam en geest 
en leert u praktische ontspanningsoefeningen.  

De cursus vindt plaats op de woensdagavonden 25 
november, 2, 9 en 16 december van  

19.30u – 20.45u aan de Bremstraat 21 te Assen. 
De kosten voor de totale cursus zijn €120,- (incl. boek).                       

Info of aanmelding: 0592 31 11 61 of mail h.j.klaver@paramedics.nl 

 

Wil jij met ons bergen verzetten? 

Stichting Centrum Leven met Kanker, een van onze partners, zoekt (ex-) 

kankerpatiënten voor de Alpe d’HuZes.  

Wil jij het CLMK-team versterken? 

info@clmk.nl of bel 0592 342 660. 

De deelnemers krijgen in de voorbereiding 

en bij de beklimming hulp van 

fysiotherapeut, fietstrainer en diëtist van 

Paramedics Assen.Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | 

www.paramedics.nl 
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 Opheffing stichting Kindertuin Valkenstijn 

                                                                                                                                           

De stichting achter Kindertuin Valkenstijn houdt dit najaar op te bestaan. 
Kinderen uit deze wijk hebben zes jaar prachtig onderwijs genoten op de 
Kindertuin, maar nu eindigt dat onderwijs in deze vorm. 

De natuurbeleving en het onderwijs op de Kindertuin is mogelijk geweest 
door de gezamenlijke inzet van kinderen, docenten, gemeente Assen, 
sponsoren en een niet geringe inspanning door vrijwillige buurtbewoners 
en ouders. Deze vorm van natuuronderwijs heeft goed kunnen gedijen, 
dankzij die hulp van buitenaf.  

De groep mensen die de afgelopen zes jaren voldoende energie heeft 
opgebracht om het onderwijs op de Kindertuin te faciliteren is ten dele 
verjongd en veranderd, maar ook uitgedund. Een aantal van onze groep 
geeft aan voor komend jaar andere prioriteiten te hebben. We hebben 
de mogelijkheden van een vervolg goed onderzocht. Er is wel 
enthousiasme voor het concept Kindertuin, maar te weinig mensen met 
‘groene’ en natuureducatieve kennis die tijd hebben. Daarom kiezen we 
er nu voor om de stichting op te heffen en dit prachtige project netjes af 
te ronden, zodat wat waardevol is op de juiste plaatsen kan worden 
ondergebracht of gekoesterd. Ook ontstaat er dan duidelijkheid.  

Namens de Kindertuin organiseren we op zaterdag 7 november om 12 
uur een feestelijke lunch voor alle betrokkenen op de tuin. U heeft dan 
de gelegenheid om andere wijkgenoten, onderwijzers, ouders en 
vrijwilligers te ontmoeten en om afscheid te nemen van de Kindertuin.  

Het bestuur zal in overleg met de gemeente een plan maken ten 
aanzien van het hek en de afsluiting daarvan, in het licht van het beheer 
van het terrein in de komende jaren. Ons basisvoorstel is om het terrein 
als natuurspeelplaats vrij te geven, maar het hek -met een open poort- 
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te laten staan. Voor de scholen die dat willen blijft er dan een geschikte 
plek in hun buurt om te kunnen zijn, te spelen en te ravottenWe willen de 
bestaande pomp, op kosten van de Kindertuin, vervangen door een 
uiterst duurzaam en hufter-proof exemplaar. De fruitbomen blijven staan 
en daarnaast wordt het terrein zo achtergelaten dat het 1 à 2 keer per 
jaar gemaaid kan worden. We bedanken iedereen die in de afgelopen 
jaren de Kindertuin Valkenstijn mogelijk heeft gemaakt en hopen u te 
zien bij de feestelijke lunch op 7 november 12.00 uur.  

Namens het bestuur van Kindertuin Valkenstijn, 
Daan Bos, Marian Blom, Everhard Reckman, Christine van der Wiel, 
Cindy de Jonge en Johan Schurer 
Voor nadere info en vragen kunt u ons benaderen, bijvoorbeeld via    
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Oversteek Spoorstraat - Jollestraat naar het centrum 

Naar aanleiding van vragen van buurtbewoners, de volgende uitleg 
vanuit de gemeentelijke werkgroep. 

 We hebben uw vraag over de oversteek Overcingellaan tussen de 
Spoorstraat en de Burg. 
Jollesstraat ontvangen.  Dit is 
onderdeel van het ontwerp 
van de Stadsboulevard. Wij 
begrijpen uw zorg over de 
veiligheid en lichten graag de 
achtergrond toe. Hierbij is een 
tekening van het ontwerp 
handig, deze vindt u 
hiernaast. 

 Reden voor het vervallen van 
de noordelijke oversteek is dat 
er op de westelijke rijbaan een 
linksaf-strook is meegenomen 
in het wegontwerp. Het 
verkeer zou hiermee bij de 
noordelijke oversteek twee 

rijstroken ineens moeten oversteken. Dat biedt niet de veiligheid die we 
beogen vanwege afdekongevallen (achter de éne auto komt plotseling 
een andere auto vandaan). Een oversteek over één rijstrook tegelijk kent 
deze onveiligheid niet. Daarom is gekozen voor de zuidelijke oversteek 
waarbij fietsers één rijstrook tegelijk kunnen oversteken. Met veel ruimte 
op het middeneiland om te wachten.  

Een noordelijke oversteek met verkeerslichten als alternatief is 
onderzocht. Maar gebleken is dat een verkeerslicht op deze locatie 
vooral in de spits zorgt voor een terugslag / kans op stilstaand verkeer in 
de autotunnel en wachtend verkeer dat de kruising Spoorstraat 
blokkeert. Bovendien brengen verkeerslichten weer andersoortige 
problemen met zich mee zoals fietsers die rood licht negeren en het 
over het hoofd zien van de oversteek door automobilisten. Dat fietsers 
vanaf Assen-Oost nu eerst de Spoorstraat moeten oversteken is niet 
ideaal. Maar alle belangen afwegende is er voor gekozen de noordelijke  
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oversteek te laten vervallen. Deze situatie biedt ons inziens de meeste 
veiligheid. Door aanleg van een tweerichtingsfietspad langs ABN Amro 
is onze verwachting dat deze route aantrekkelijker wordt voor fietsers 
van/naar het centrum. Straks kan men via dit fietspad, via de 
Stationsstraat, op een vlotte manier van en naar het 
centrum.  Zeker omdat er straks geen verkeerslichten meer staan op het 
Stationsplein. Daarmee bieden we voor een deel van de fietsers een 
goed alternatief voor de vervallen fietsoversteek. 

Wij denken met dit ontwerp, vooruitlopend op het steeds drukker worden 
van de Overcingellaan, de kruising zo veilig mogelijk te 
houden.   

Rommelmarkt. 

Het Trianthakoor houdt op vrijdag 13 november een 
rommelmarkt met verloting.  Dit vindt plaats in het 

wijkcentrum De Schulp  Buizerdstraat 10 van 18.00 tot 20.00 uur. 
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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 woonomge-
ving signaleert en om een oplossing vragen.  

Icare Thuiszorg  
Wijkverpleegkundige Sjoukje Dillingh, (0522) 27 71 18 

Meldpunt Huiselijk Geweld 
Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op 0900-3 711 711. Van 09.00-
16.30 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 

Zorggroep Drenthe  thuiszorg team assen oost 

T. 06 46255472,   24 uur aanwezig 
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Dierenweide en Landgoed Valkenstijn zwaar 

gedupeerd 

In de nacht van 23 op 24 september is er ingebroken in de schuren van 
de Dierenweide Assen-Oost. Dit heeft veel emotie gegeven bij de 
vrijwilligers die actief zijn op het Landgoed Valkenstijn. Allereerst 
natuurlijk boos over wie dit doet. De vrijwilligers steken er veel uren in 
om alles op de dierenweide en het landgoed mooi te maken. Waar veel 
mensen misschien ook niet bij stilstaan is dat de vrijwilligers en ik, elke 
dag, dus ook op zon- en feestdagen en in de vakanties die dieren 
verzorgen. Dieren kun je niet even een dagje overslaan. 
 

Er is een dure terreinmaaier gestolen. Een machine die gebruikt wordt 
om het gras op het landgoed te onderhouden. Het heeft op iedereen die 
actief bezig is om  het landgoed weer zichtbaar te maken  behoorlijk wat 
impact gehad. De schade is 4500 euro en dat is een enorm bedrag voor 
de beide organisaties. Omdat onze eerst zorg gaat naar voeding en 
verzorging van de dieren was er nog geen verzekering afgesloten. 
Achteraf niet handig, maar een verzekering slokt al gauw 10 procent  op 
van het bedrag wat er aan ondersteuning van de gemeente binnenkomt. 
Nu de dierenweide zelfstandig draait is dat dus een keuze, die nog 
gemaakt moest worden. De maaier was nog maar net aangeschaft. 
 

Naar aanleiding van persberichten en aandacht voor deze inbraak is het 
hartverwarmend hoe veel mensen uit de omgeving reageren. Er is 
spontaan o.a. een nieuwe hogedrukspuit en grasmaaier gedoneerd en 
heel veel sympathieke reacties tot zelf vanuit Canada. De gemeente, via 
de wijkbeheerder Lubbo Sap en de aannemer van der Steeg, wil zorgen 
dat er een zeecontainer komt, waar in de toekomst de dure spullen veilig 
kunnen staan. Daarnaast heeft hoveniersbedrijf A. de Boer voor niets de 
plaatsen waar we bollen willen poten gemaaid. 

Al met al een reden om door te gaan. Dat er een verzekering moet 

komen is nu ook wel duidelijk! Maar qua geld zijn we er nog niet. Mocht 

iemand willen doneren, dan zijn we daar heel blij mee. Elke euro is er 

een. Ons banknummer is: NL65 ABNA 0617 7106 19. We zijn u alvast 

heel dankbaar!!  

Namens de dierenweide en werkgroep Valkenstijn, Jan Schra 
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Struikelstenen in Assen-Oost [2] 

Op woensdag 28 oktober 2015 worden er struikelstenen onthuld in de 
wijk Assen-Oost.  

Deze herdenkingsstenen zijn voor de Joodse slachtoffers en de 

verzetsmensen die 

in de Tweede 

Wereldoorlog door 

de nazi’s zijn 

vermoord of 

gefusilleerd. De 

stenen worden, 

vóór 28 oktober, 

door de gemeente 

in het trottoir 

gelegd voor het 

huis waar deze 

slachtoffers het laatst gewoond hebben. 

Het zijn stenen voor 25 slachtoffers en de stenen worden door de 

gemeente op 11 adressen gelegd.  

Het is de 5e steenlegging die door de Stichting Struikelstenen Assen 
wordt verzorgd.  
Hiervoor worden nabestaanden en direct betrokkenen uitgenodigd voor 
een speciale bijeenkomst in de Adventskerk aan de Lindelaan. 
Na deze bijeenkomst lopen we met z’n allen naar het eerste adres.  
Op de plattegrond is dat nr. 1. 
Dat adres is aan de Dennenweg 9, het hoofdgebouw van GGZ 
Drenthe (het voormalige Licht & Kracht). Hier wordt een plaquette  
onthuld voor ruim 20 Joodse patiënten die hier zijn weggevoerd en nooit 
meer zijn teruggekomen. Een oud-medewerker van GGZ Drenthe 
spreekt hier een In Memoriam uit voor deze slachtoffers en er wordt 
Kaddisj gezegd. 

Er is accordeonmuziek ter plaatse, zodat de bezoekers tevens weten 
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waar de ceremonie plaatsvindt. 

Vervolgens lopen we met elkaar naar het volgende adres aan de 
Pelikaanstraat. Ook hier wordt op elk adres een In Memoriam 
uitgesproken en bloemen gelegd. 
 

      Plattegrond en route 
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De stenen worden gelijk aan de bestrating in de openbare ruimte 
gelegd, ze steken dus niet uit. Met struikelsteen wordt bedoeld dat de 
steen de aandacht moet trekken, dat de voorbijganger vervolgens 
symbolisch struikelt en de tekst op de steen gaat  lezen.  

Alle bewoners van 
de elf huizen waar 
de stenen gelegd 
gaan worden, zijn 
door ons 
persoonlijk 
geïnformeerd. 
Nabestaanden 
voelen zich 
gesterkt, als zij 
zich bij de hen zo 
emotionele tocht 
gesteund weten 
door de 

aanwezigheid van vele betrokkenen. 
Ook u, als inwoner van Assen-Oost, wordt van harte uitgenodigd de 
ceremonie bij de steenonthullingen bij te wonen en mee te lopen in de 
tocht. De tocht start rond 14.15 uur bij het hoofdgebouw van GGZ 
Drenthe. De steenleggingen worden ondersteund door vele vrijwilligers 
en leerlingen van het Dr. Nassau College, afdeling Penta. Zij maken o.a. 
slachtofferportretten onder begeleiding van docenten en van 
medewerkers van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het 
Drents Archief. Voor de Stichting Struikelstenen Assen is dit de 
steenlegging waarmee het totaal op ruim 190 gelegde struikelstenen 
komt. Er zijn reeds stenen gelegd in de binnenstad en in de wijken Oud-
Zuid en de Oranjebuurt. In totaal hoopt de stichting circa 450 stenen te 
leggen voor alle Joodse slachtoffers en de slachtoffers onder de 
verzetsstrijders in Assen.  
Dit is mede afhankelijk van de financiële middelen. Het is mogelijk een 

struikelsteen financieel te adopteren. Dat kan door één of door meerdere 

personen. Een struikelsteen kost € 120,-. 

Elke donatie, hoe klein ook, is van harte welkom. 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de stichting, dan kunt 
u zich aanmelden voor de nieuwsbrief op de website 
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www.struikelstenen-assen.nl bij rubriek Nieuws. 
Op onze website kunt u meer lezen over de slachtoffers en over het 
werk van de stichting. 
Correspondentie kan via secretariaat@struikelstenen-assen.nl. 
 
Oproep: willen de wijkbewoners die een papieren uitnodigingskaart 
hebben ontvangen, hun (eventuele) aanwezigheid bij de bijeenkomst 
z.s.m. doorgeven aan het secretariaat!  
Kan ook telefonisch : 0592 300 521.  
Dit in verband met de organisatie van de bijeenkomst. 
 
Marjory Visser, voorzitter 
 
Secretariaat: Emmastraat 28 Assen 9401HG Nederland T. +31 (0)592-
30 05 21; email secretariaat@struikelstenen-assen.nl; Rabobank: 
NL80RABO1595.66.525 t.n.v. Project Struikelstenen Assen IBAN 
NL80RABO01595.66.525; BIC RABONL2U; KvK 514 86 466; 
www.struikelstenen-assen.nl 
________________________________________________________ 
 

Meedoen begint hier 

Neem contact op met één van onze medewerkers op telefoonnummer 

050 851 3550  of meldt u aan op de website: www.huis-hulp.nl of maak 

gebruik van onderstaande 

inschrijfkaart en u wordt zo snel 

mogelijk teruggebeld 

.Aanmeldformulier Ja, ik maak graag gebruik van 

de schoonmaakservice; 

Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoon:……………………………………………………………………. 

Mensen een kans geven, dat is pas topsport!      
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Heeft jouw product of hobby affiniteit met kerst en lijkt het je leuk dit te 

laten zien of aan te bieden in een stand, dan is dit je kans!! 

Zaterdag 12 december 

organiseren wij in het wijk- en zalencentrum ”het huis van de buurt”   

De Schulp                                             

Buizerdstraat 10 in Assen-Oost 

van `s morgens 12.00 uur tot `s middags 18.00 uur een overdekte 
kerstfair in de zalen van De Schulp. Buiten wordt  het plein en binnen de 
zalen in kerstsfeer gebracht voor een gezellige kerstmarkt in en om het 
hele gebouw. De kerstman komt er met zijn heerlijke lekkernijen. 

Aanmelding is geen garantie voor een plek, er wordt geselecteerd zodat 
er niet teveel stands met dezelfde waar staan, dus hoe eerder u zich 
aanmeldt, hoe groter de kans. 

De kosten zijn maar € 5,- per plek, dus schrijf u nu in! Ja, ik wil graag 

een plek op de kerstmarkt. 

Naam   : 

Bedrijf of hobby : 

Adres   : 

Telefoon  :  

De opgave mag u inleveren of opsturen naar: 

De Schulp, Buizerdstraat 10,  9404BB Assen  

Voor meer info:  tel. 0592313155 
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