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Op naar 2018!
De laatste weken van het jaar zijn weer
aangebroken. Ook in het huis van de buurt
De Schulp is alles in kerstsfeer gebracht.
Zaterdag 16 december is de dag dat de
grote kerstmarkt wordt gehouden.
Medewerkers en bestuur hebben ook dit jaar
weer veel werk verzet. Er zijn
opstartproblemen geweest met nieuwe medewerkers. Gelukkig is dit
door inzet van de vaste mensen grotendeels opgelost. Regelmatig zijn er
gesprekken met de gemeente over het voortbestaan van De Schulp
geweest en deze zijn nog lang niet afgerond. Het gebouw ondergaat de
nodige aanpassingen om het zo energieneutraal mogelijk te maken. De
binnenkant is geverfd en binnenkort wordt het toneel aangepakt, zodat
toneelvoorstellingen weer mogelijk zijn. Er vinden veel activiteiten plaats,
maar er kunnen nog meer bij! Het zou mooi zijn wanneer er een
buurtvereniging opgericht wordt. Huis van de buurt De Schulp kan hierin
veel betekenen. En het kan de saamhorigheid van onze gezellige buurt
verhogen.
Woensdag 14 maart 2018 komt de Asser
Historische Vereniging (AHV) een lezing
houden over de ontwikkeling van AssenOost. Dit wordt een prachtige avond met
alle ins en outs over Assen-Oost. Voor
onze nieuwe bewoners een leuke kennismaking en voor de oudere
bewoners vast en zeker interessante wetenswaardigheden. Uiteraard
wordt een en ander ondersteund door een powerpointpresentatie.
In de loop van het jaar 2018 willen we in het huis van de buurt De Schulp
meer van deze informatieve avonden geven. Voorstellen hiervoor zijn
natuurlijk altijd welkom. Houd de website van De Schulp in de gaten en
alles zal ook vroegtijdig
aangekondigd worden in de
wijkkrant.
De medewerkers en het bestuur
van huis in de buurt De Schulp
wensen u prettige kerstdagen en
een goed 2018
Het bestuur
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Nieuws van Landgoed Valkenstijn
De natuurwerkdag op 4 november was een succes! Voor
het landgoed was het een bloembollenplantdag. Vorig
jaar werden rond de huisplaats al vele bloembollen
geplant met als resultaat een zee van bloemen dit
voorjaar. Nu zijn aan de oprijlaan, vanaf de hoofdingang
Amelte, meer dan 2500 bollen geplant zodat we het
komend voorjaar nog meer kunnen genieten.
Om 10.00 uur werd er
begonnen en er waren meer
dan 20 deelnemers. Het weer
was prachtig, de sfeer was
uitstekend en er werd
verbijsterend hard en efficiënt
gewerkt.
Na ruim een uur waren alle
bollen gepoot en kon er
uitgebreid koffie worden
gedronken op de huisplaats.
Henk Blouw vertelde over de
geschiedenis van het
landgoed. Bijzonder leuk was dat er twee kinderen samen met hun
moeder hard meewerkten. En met plezier, “dit was tot nu toe in mijn
leven het leukste wat ik in de natuur heb gedaan”.
Verder komt het bestuur van Valkenstijn met een knaller van een idee
namelijk het creëren van een vuurwerkvrije zone. Eigenlijk behoeft het
geen verdere uitleg dat je geen vuurwerk af moet steken in de buurt van
dieren. Valkenstijn is een mooie omgeving voor heel veel dieren, de
dierenweide, de hondenweide en alle andere dieren die op het landgoed
hun plekje hebben. Ook voor de vele honden en hun baasjes is het fijn
om nog even rustig buiten te kunnen wandelen.
Binnenkort worden er borden geplaatst om de vuurwerkvrije zone aan te
geven en we hopen dat het een groot succes zal worden. Voor meer info
en foto’s kijk op onze website: www.landgoedvalkenstijn.nl
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Een bericht vanuit kindcentrum De Regenboog.
Voor de kinderen op de Regenboog is de periode na de herfstvakantie
tot aan de kerstvakantie een drukke periode. Vele feesten worden
gevierd. Vieren is een van de vier basisactiviteiten vanuit het
jenaplanconcept. Bij het vieren van een feest of een gebeurtenis komen
we samen en is er een emotie bij betrokken. Vreugde maar soms ook
verdriet. Het vieren van een belangrijke gebeurtenis geeft een
zinzoekende dimensie bij een kind. Wat herinnert u zich nog van de
basisschool? Dingen die indruk hebben gemaakt. Dingen waar je blij of
misschien verdrietig van werd.
Op de Regenboog is er veel
aandacht voor het samen vieren.
Sint maarten, sinterklaas, kerst
maar ook de andere feesten in
de wereld. We vieren ook het
einde van een periode waarin
kinderen hard hebben gewerkt.
Door middel van een
periodesluiting. Kinderen
presenteren waar ze trots op zijn
aan hun ouders en aan de
andere kinderen van de school.
Je trots voelen over je eigen
ontwikkeling en daar hoort vieren
ook bij. Wij wensen iedereen een
bijzonder fijne decembermaand toe.
Geniet van de kleine viermomenten.
Een lach van een kind, een groet van
de buurman, een compliment, de
zon, het samen zijn. De juffen en
meesters genieten elke dag van de
kinderen op kindcentrum de
Regenboog. De school waar
kinderen samen met de juffen en
meesters het leven leren.
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Grote overdekte kerstmarkt

Zaterdag 16 december
van 11.00 uur tot 18.00 uur
huis van de buurt De Schulp
Buizerdstraat 10
Mooie kerstkramen
De enige echte kerstman
Hapjes en drankjes
Eigengemaakte snert
Activiteiten voor kinderen

9

10

Activiteitenkalender huis van de buurt
De Schulp
Maandag: Tafeltennis TTV Oost
Triantha Koor
Filosofie
NAM Kaarten
Schilders club
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
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
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Werkgroep Valkenstijn
Dit is een voorbeeld van ‘vele handen maken licht werk’.
Met 21 mensen hebben we 2500 bollen gepoot langs de
oprijlaan van Valkenstijn. Dit in een uur tijd !
Daarna konden we aan de
koffie en had iedereen ruim de
gelegenheid om nog gezellig
na te praten. We hadden niet
verwacht dat het zo snel zou
gaan, maar dankzij de goede
taakverdeling ging het super.
De een maakte gaten en de
andere deed de krokusbolletjes
netje in het gat. Nu moeten we
wachten op het resultaat
volgend jaar. Iedereen heel
hartelijk bedankt voor de
gezellige en gezamenlijke inzet. Klasse!!

Henk Blouw
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Diabetescafé in Assen
Datum:

Dinsdag 30 januari 2018

Locatie:

De Schulp, Buizerdstraat 10, Assen

Tijd:

19.30 – 21.30 uur

Thema:

Vraag het de diabetesverpleegkundige

Diabetesvereniging Nederland, regio Drenthe, organiseert in samenwerking met het diabetes-team van het Wilhelmina Ziekenhuis
Diabetescafés in Assen.
Een Diabetescafé is een lokale activiteit gericht op het uitwisselen van
ervaringen, vragen, tips en lief en leed. Het is toegankelijk voor alle
mensen met diabetes en hun partners of begeleiders, maar ook voor
mensen die gewoon iets willen weten over diabetes en natuurlijk alle
zorgverleners.
Tijdens de bijeenkomsten zijn ervaringsdeskundigen en/of zorgverleners
van het Wilhelmina Ziekenhuis aanwezig voor de inhoudelijke vragen.
In het café wordt alleen koffie/thee geschonken.
Informatie en aanmelding:
Hannie de Weerd
E-mail: hanniedeweerddvn@ziggo.nl
Tel. nr.: 06 – 1173 7837 (na 13.00 uur)
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NAH groepsles gestart
Inmiddels is de les voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH) van start gegaan. Elke vrijdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 uur
sporten de deelnemers onder begeleiding van een gecertificeerd
NAHtrainer. Wilt u meer informatie over deze les of kent u iemand waar
het goed voor is? Neem dan contact op met Danisa Greven via
sportteam@paramedics.nl of bel naar 0592-311 161.
Sportactie Januari
Om het nieuwe jaar weer goed te beginnen
maakt het sport- en leefstijlcentrum ook
komend jaar weer gebruik van een ludieke
actie. Wilt u meer bewegen of heeft u
andere doelstellingen op het gebied van
leefstijl, dan bent u bij ons aan het juiste
adres!
Houd onze website, facebook en de
volgende editie van de wijkkrant in de gaten
om meer over deze actie te weten te komen.
Passend voedingsadvies
Paramedics is aangesloten bij de
Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). De
gewichtsconsulent begeleidt clienten naar een gezonder eet- en
leefpatroon.
Wilt u ook een passend
voedingsadvies? Maak dan een
afspraak met Danisa Greven voor een
voedingsintake.
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Beste lezers
Ook dit jaar hebben we weer met veel
plezier de wijkkrant gemaakt!
De ene keer is het wat gemakkelijker om
de krant te vullen, dan een andere keer. Dit
heeft te maken met de aangeleverde kopy.
Het is prettig wanneer we over diverse
artikelen beschikken, zodat de krant
aantrekkelijk is om te lezen. Daarom doen we nogmaals een
beroep op u om artikelen aan te leveren! Dit kan gaan over de
natuur in Assen-Oost, een leuke hobby, een club of een
oproep om ergens aan mee te doen. Dus schroom niet en
voorzie ons van informatie, waardoor de
krant interessant is om te lezen.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een
goed 2018.
Johan Jongman en Hilde Huizinga
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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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Uitnodiging
Geachte buurtbewoners, adverteerders
en gebruikers van huis van de buurt De Schulp
Hierbij nodigen wij u uit voor een hapje en een drankje op
vrijdag 22 december.
In 2017 is er weer volop gebruik gemaakt van de faciliteiten
die De Schulp biedt. Er zijn meer adverteerders bij gekomen
en allerhande clubs weten ons te vinden.
Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden. Het volgend jaar hebben
we alweer van alles in de planning staan.
Bijvoorbeeld In het voorjaar een muziekavond en op 14 maart wordt er
een powerpointpresentatie gegeven door de Asser
Historische Vereniging over Assen-Oost!
Maar eerst gaan we het jaar feestelijk beëindigen. Vanaf
19.30 uur is de deur open en wij hopen op een gezellige
avond in ons huis van de buurt.

Tot 22 december, u
komt toch ook?
Het bestuur huis van
de buurt De Schulp
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Artrose in het basispakket vanaf 2018
Vanaf 1 januari 2018 komt artrose in het basispakket voor de
fysiotherapie. Dit betekent dat buiten uw aanvullende pakket, uw
zorgverzekeraar 12 behandelingen fysiotherapie vergoedt. Wordt u
gehinderd door artrose in bijvoorbeeld knieën en/of heupen, kom dan
eens bij ons langs voor informatie. Een operatie is niet altijd direct
nodig. Specifieke fysiotherapie kan pijnklachten bij artrose al flink doen
afnemen.
Binnenkort komen wij met verdere informatie over de behandeling bij
Artrose en wat voor u de mogelijkheden zijn. Houd dus onze website,
facebook en andere kanalen in de gaten!
Wij houden trouwens iedere maandagochtend om 9:00 gratis
inloopspreekuur aan de Bremstraat 21, ook voor andere klachten.
Nieuwe website
Bij Paramedics zijn we achter de schermen druk bezig met het opzetten
van een vernieuwde website. Deze zal vanaf december in gebruik
genomen worden. Ons webadres blijft uiteraard hetzelfde:
www.paramedics.nl.

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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BKR registratie abonnement met telefoon
Sluit u een telefoonabonnement af met een
’gratis’ telefoon? Vanaf 1 mei 2017 krijgt u
mogelijk een BKR registratie.
Een gratis telefoon?
Een mobiele telefoon krijgt u nooit gratis. U
sluit een lening af die u binnen de afgesproken
abonnementsperiode afbetaalt. Is de lening van uw
telefoon hoger dan 250 euro? Dan krijgt u voor
deze leningen vanaf 1 mei 2017 een BKR
registratie. Een BKR registratie kan bijvoorbeeld
van invloed zijn op een hypotheekaanvraag.
Belangrijkste regels
De belangrijkste regels vanaf 1 mei 2017 zijn dat
telecomaanbieders:
 moeten toetsen of u de maandelijkse lening kunt betalen;
 u duidelijk informeren dat leningen voor mobiele telefoons BKR
geregistreerd worden;
 de leningen voor mobiele telefoons vanaf 250 euro bij het BKR
laten registreren.
BKR registratie voorkomen
Bij het afsluiten van een telefoonabonnement voorkomt u de BKR
registratie door:
 een telefoon gelijk te betalen en te kiezen voor een Sim Only
abonnement, of
 te kiezen voor lening van een telefoon die minder kost dan 250
euro, of
 een aanbetaling op de telefoon te doen waardoor de lening onder
de 250 euro blijft.
Heeft u een abonnement met telefoon
aangeschaft en wilt u hiervan af? Bekijk of u uw
aankoop ongedaan kunt maken. Komt u er niet
uit? Neem dan contact op met één van onze
medewerkers.
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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.

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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Verslag vergadering van het Platform Assen-Oost
18 september 2017 in huis van de buurt De Schulp

wijkbeheerder
Wijkbeheerder Lubbo Sap meldt dat donderdag 21 september de
opening van het AZC is. Op 23 september gevolgd door een open dag.
Op 18 oktober vindt in De Nieuwe Kolk de jaarlijkse beursvloer voor
maatschappelijke organisaties plaats. (bij het ter perse gaan van de
wijkkrant is dit natuurlijk al achter de rug – red.).
In Park Diepstroeten is een schouw geweest. Daar zijn 13 mensen
geweest om hun inbreng te geven. Het was een positieve bijeenkomst.
Er is € 30.000, -- beschikbaar voor de wijk. Er zijn
4 werkgroepjes gevormd waarin bewoners aan de
slag kunnen.
Mocht er belangstelling zijn vanuit de bewoners van
Diepstroeten om meer te weten over de tuin van
Mien Ruijs, dan is Henk Blouw bereid om
bewoners daarover te informeren. Het is namelijk
ecologisch gezien een bijzonder gebied.
In de Pijlkruidstraat is €25.000, -- beschikbaar om
de speeltuin te verbeteren. Ook daar is een schouw geweest met
enk ele bewoners.
Voor de Dotterbloemflats is een ontwerp gemaakt voor het
binnenterrein rond de flats, op de bijeenkomst om dit te bespreken
waren 7 personen aanwezig. Iemand maakte bezwaar tegen het pad,
en dat wordt iets verplaatst.
De mozaïeken op de zuilen met nummeraanduiding zijn geplaatst. Het
binnenterrein wordt volgend jaar aangepakt. Het gebouwtje van de
voormalige bibliotheek, wordt nog voor 2 jaar gehuurd. Er is een
mogelijkheid om er een soort ‘buurtinformatiecentrum’ van te maken.
Tevens kan het dienst doen voor de renovatie van de Zilverschoonstraat.
De Vredeveldschool wordt mogelijk gesloopt en het terrein wordt
ontwikkeld voor nieuwbouw door een projectontwikkelaar.
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In het Amelterhout komt binnenkort nieuw asfalt en langs de
Lonerstraat komen meer bloembollen.
Actium zal de woningen aan de Henriëtte Rönnerstraat en de
Tooropstraat g a a n renoveren. Het is nog in een verkennende fase.
De woningen aan de Violenstraat en de Sperwerstraat krijgen
waarschijnlijk ook te maken met groot onderhoud en worden dan niet
gesloopt.
Bij MFA De Orchidee was een toename van vernielingen rondom het
gebouw, maar het is niet bekend wie de daders zijn.
Henk Blouw merkt op dat achter huis van de buurt De Schulp
eveneens gebouwd gaat worden. Eric Postema vult aan dat nog
bekeken moet worden hoe de afscheiding met De Schulp geregeld
gaat worden.
Met betrekking tot de verhuizing van De Poort was wat ophef. Waar
komt de ingang en waar wordt er geparkeerd en hoe zit het met
geluidsoverlast. Inmiddels is dit opgelost.
Trijntje Aalders vraagt of er bloembakken in de Pelikaanstraat
kunnen komen. Op de Port Natalweg is nu volop gedaan aan
verkeersremmende maatregelen, maar op de Pelikaanstraat niet.
Johannes Sijbom bevestigt dat de Pelikaanstraat sinds het werk aan
de Overcingellaan veel drukker is geworden. Er komt eerst een
matrixbord.
Verder meldt Lubbo dat PostNL een aantal brievenbussen wil
weghalen in Assen. W elke is nog onbekend.
In Diepstroeten komt er een bij.
Erwin Tollenaar is benaderd voor een project
van de provincie om glasvezel in de
buitengebieden aan te leggen. Erwin gaat
inventariseren.
De Vogelbuurt heeft deels al een gescheiden
riool gekregen met een scheiding voor het regenwater. De
werkzaamheden zijn nog in uitvoering. Vanuit dit project is het
mogelijk geworden om een natuurspeelplaats te maken met een
vijver. Het regenwater loopt dan via de vijver op Valkenstijn verder
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langs de Platolaan. Het toenmalige kinderparlement is indertijd een
natuurspeelplek met een waterpartij beloofd, deze gaat nu ontwikkeld
worden. Mensen met ideeën rondom dit project kunnen zich melden bij
het Platform.
Bewonersparticipatie
Er is vanuit het Platform een brief gestuurd naar B&W en raadsleden
over de voortgang van het Platform om dit te kunnen continueren. Lubbo
merkt op dat er op dit moment weinig
mensen aanwezig zijn. Trijntje g eef t aan
dat dat dit te maken heeft met de
communicatie vanuit de gemeente en het
serieus nemen van de bewoners in dit
overleg.
Ook met de verschillende partijen in de buurt
loopt het overleg stroef zoals het GGZ en het
Vervoersbedrijf. De gemeente zet ons op afstand, aldus Trijntje. Lubbo
zegt daarover dat hij zich niet heeft gerealiseerd dat je minder serieus
genomen wordt buiten de gemeente om.
Fred Kuipers zegt dat Actium ook minder met haar huurders in overleg
gaat. Je krijgt nog wel een actiegroep op de been die ergens tegen is,
maar wij waren altijd intermediair en willen gezamenlijk optrekken.
Henk vult aan dat wij in de buurt wonen en daarmee gemakkelijker
aanspreekbaar voor de buurtbewoners. Wij willen dat de buurt vooruit
gaat en zich ontwikkelt, samen met de verschillende professionele
partijen. Ook wij zijn belanghebbenden, als wij als bewoners met
bepaalde nieuwe problematiek worden geconfronteerd en onze
medebuurtbewoners komen naar ons toe waarna wij de gemeente
kunnen bijpraten en andersom.
Lubbo merkt op dat het heel goed gaat in Assen-Oost en dat heeft tot
gevolg dat de gemeente zich ook terugtrekt. Volgens Henk is dat
misschien juist de valkuil. Lubbo erkent dat je bij de gemeente in beeld
moet blijven voor nazorg. Trijntje verwacht een golfbeweging. Ga je nu
iets opheffen dan kun je over drie jaar mogelijk weer opnieuw
beginnen Fred zegt dat de continuïteit van het Platform meerwaarde
geeft. We zoeken daarom graag de samenwerking met Lubbo en
de gemeente Assen,. Dat moet dan wel van twee kanten komen en nee
wij willen geen tussenlaag zijn van bewoners in de wijk en de gemeente,
maar een intermediair daar waar nodig voor beide partijen.
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Assen-Oost door de jaren
heen!
Een PowerPointpresentatie
door de Asser Historische
Vereniging.
Woensdag 14 maart om
20.00 uur. Huis van de buurt
De Schulp. Toegang gratis.
AnyTyme Vredeveld in Assen
wint ‘AnyTyme van het jaar 2017/2018’
Tijdens de jaarlijkse AnyTyme-ondernemersdag op
maandag 7 november jl. wordt bekend gemaakt welke
ondernemer de titel ‘AnyTyme van het jaar 2017/2018’
ontvangt. AnyTyme Vredeveld in Assen kreeg dit jaar de eerste prijs!
Vanaf 1984 zijn de ondernemers een vertrouwd gezicht in het
winkelcentrum. In 2010 werd de naam en het concept omgedoopt naar
AnyTyme. Sindsdien heeft de zaak een prominente plek in het (nieuwe)
winkelcentrum Vredeveld.
Elk jaar wordt er door een vakkundige jury onder andere gekeken naar
hygiëne, klantvriendelijkheid en prijs/kwaliteitverhouding. De jury bestaat
uit een extern bureau en een mystery guest.
De voorgaande jaren belandde AnyTyme Vredeveld iedere keer in de
top drie. En dit jaar hebben ze de eerste plek. Het team van AnyTyme is
erg trots en blij. Bert Stevens: “dit is natuurlijk een enorm compliment.
Van de ruim 80 vestigingen de eerste plaats behalen is niet niks. We zijn
blij met de prijs en het is voor ons weer een extra bevestiging dat we
goed bezig zijn”.
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Winterwandeltocht door Drentsche Aa-gebied
Na het grote succes van de eerste
editie van de Winterwandeltocht
organiseert voetbalclub Asser
Boys op 27 januari 2018 opnieuw
een bijzondere wandeltocht door
een van de mooiste
natuurgebieden van Nederland:
het Drentsche Aa-gebied. Tijdens
deze goed bewegwijzerde
wandeltocht over verharde en
onverharde wegen kan iedereen
zien dat dit gebied ook in de winterperiode prachtig kan zijn.
De afstanden waaruit gekozen kan worden zijn op veler verzoek
verlengd naar 10, 20 of 30 kilometer. Het inschrijfgeld voor deze tocht
bedraagt 6 euro en komt ten goede aan het G-voetbal van Asser Boys
en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).
Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis meelopen. Bij de prijs inbegrepen zijn
een kop koffie met koek voor de start en een kop snert met roggebrood
en spek na afloop.
Alle afstanden starten vanaf
de kantine van Asser Boys en
eindigen hier ook. Er kan
gestart worden tussen 8.00
uur en 12.00 uur. De
deelnemers ontvangen een
routebeschrijving. Goede
wandelschoenen zijn aan te
bevelen.
Inschrijven kan via de website van Asser Boys: www.asserboys.nl of op
de dag zelf in de kantine tussen 8.00 en 12.00 uur. Kijk ook op deze
website voor meer informatie over de precieze vertrektijden van de
verschillende afstanden.

38

Mandala-Teken-Dag Assen
Op zaterdag 27 januari zal van 10.00 uur tot
16.00 uur in wijkcentrum “De Dissel” te Assen
een Mandala-Teken-Dag worden georganiseerd.
Thema van de dag is: “Tekenen vanuit je hart”.
Mandala komt uit het Sanskriet en betekend
Cirkel. Een mandala wordt getekend vanuit het
gevoel, je hart. Zo is elke mandala uniek, want
iedereen is uniek. En elke mandala heeft in het
midden een hart waar vanuit gewerkt wordt. Over de dag verspreidt
kunnen verschillende korte workshops worden gevolgd. Er kan een
keuze worden gemaakt uit het aanbod van 9 zeer verschillende
workshops. Voor wie het zelf-mandala-tekenen nieuw is zijn er
workshops om te leren hoe én met welk materiaal een mooie mandala
wordt ontworpen en ingekleurd. De gevorderde mandala-tekenaar zal
nieuwe inzichten, uitdagingen en technieken aangereikt krijgen.
Iedereen kan drie workshops volgen. De workshops worden gegeven
door regionale ervaren mandala tekenaars, die deels zelf workshops
verzorgen of zelfs mandala boeken schreven. Ook zullen enkele leden
van de Assense Mandalakring een workshop voor hun rekening nemen.
In diverse standjes kan men meer informatie verkrijgen over alles
betreffende het mandalatekenen. Men kan tekenmateriaal en boeken
kopen. Daarnaast worden er verschillende mandala’s geëxposeerd. Er is
ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Verder
presenteren de Nederlandse mandalavereniging en de Assense
Mandalakring zich ook.
De dag wordt afgesloten met een verloting en daarna ontvangt iedere
deelnemer een goodybag die zeker de moeite waard is. Kortom een
gevarieerde Mandala-Teken-Dag, die wordt georganiseerd door de
Assense Mandalakring in opdracht van de Nederlandse
Mandalavereniging.
Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom. Entree: €5,00 (leden van de
Nederlandse Mandalavereniging) / €10,00 (niet-leden). Opgeven kan
vanaf 1 december 2017 tot 20 januari 2018. Vraag een inschrijfformulier
aan via e-mail: mandalakring.assen@gmail.com Kijk voor meer
informatie op www.mandala-teken-dag.blogspot.nl
of op facebook: Tekenen vanuit je hart – Regiodag te Assen.
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
In de 25 jaar dat ik tafeltennis leerde ik onder andere Jurgen Bonk
kennen. In de eerste jaren speelde hij bij onze vereniging, maar toen
stapte hij over naar een andere club. Sindsdien zag ik hem onregelmatig
en met grotere tussenpozen. Ik wist al lange tijd dat hij ziek was en
vorige week hoorde ik dat hij kortgeleden is overleden. Heel jammer! Ik
vond hem een pracht mens. Jurgen was Duitser van geboorte, maar
veruit het grootste deel van zijn leven was hij Assenaar. Die Duitse
afkomst kon je altijd goed horen aan zijn tongval.
Het volgende verhaal over hem is mij na afloop van een competitiewedstrijd verteld:
"De collega's op Jurgen's werk hadden zijn Duitse afkomst altijd meteen
door. Dat bracht veel van hen er toe om hem steeds maar weer te
vragen wanneer hij nu eindelijk eens de door de Duitsers in de oorlog
gestolen fietsen zou terugbrengen. In het begin vond hij dat nog wel een
beetje grappig, maar later was hij er helemaal zat van. Na heel veel
jaren werken ging hij met pensioen en was er voor hem een
afscheidsreceptie. Die receptie werd bezocht door circa 75 oudcollega's. Op het eind van die receptie heeft Jurgen zijn collega's
bedankt voor de doorgaans prettige samenwerking en hij vertelde ook
dat hij nog een verrassing voor hen had. Daarvoor moesten ze even met
hem meekomen naar buiten. Jurgen had geregeld dat daar een
vrachtauto stond vol met oude fietsen, voor iedere oud-collega één."
Zo had hij wat dat
betreft dan toch nog
mooi met hun
afgerekend. Dit paste
precies bij de
persoonlijkheid van
deze mooie bijzondere
man.

Onze tafels klaar voor
ons eind oktober
gehouden Oost-toernooi
met 33 deelnemers
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Voor Jurgen was tafeltennis belangrijk. Je zag dat hij er van genoot.
Daarbij probeerde hij altijd zijn spel en dat van anderen zoveel mogelijk
te verbeteren.
Dames en heren, kom ook maar eens kijken bij T.T.V. Oost. Op
maandagavond is er training, op dinsdagavond zijn er de
thuiswedstrijden voor de NTTB- en ABTB-competitie en op
vrijdagochtend is er een gezellige groep voor recreatief tafeltennis. Voor
nadere info 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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