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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Gaatze Douma
Zo nu en dan kwam ik hem tegen en dan meestal met een
tafeltennistafel tussen ons in. Hij speelde veel beter dan ik, maar hij
bood zijn tegenspelers wel altijd de mogelijkheid om lekker te spelen.
Daarbij gaf hij je soms ook adviezen hoe je je spel nog wat kon
verbeteren. Hij zei niet zo veel en als ik met hem sprak ging het meestal
over tafeltennis. Ik wist ook maar weinig van hem, maar ik kreeg de
indruk dat hij een succesvolle man was met een goed leven.
Een jaar of vijf geleden was er door onze vereniging een fietspuzzeltocht
in de omgeving georganiseerd. Erg leuk en erg gezellig! Ter afsluiting
was er een barbeque bij/in De Schulp. Daarbij kwam ik samen met mijn
vrouw bij Gaatze aan een tafeltje te zitten. Toen was er geen
pingpongballetje om aandacht aan te geven en raakten we in gesprek
over van alles en nog wat. Over zijn jeugd, zijn huis, zijn thuissituatie,
zijn familie, zijn kinderen en ga zo maar door. Het werd een open,
serieus en goed gesprek, waarbij mij opviel dat lang niet alles in zijn
leven rozegeur en maneschijn was. Sinds dat gesprek ben ik hem heel
anders gaan zien.
Omdat hij in een hogere klasse speelde zag ik hem niet zo heel veel. De
laatste keer was op het jaarlijkse
Nieuwjaarskoppeltoernooi begin
januari. Hij was niet op dreef en ik
zag dat hij meteen vertrok nadat hij
zijn laatste partijtje had afgewerkt. De
volgende dag botste hij met zijn auto
in volle vaart frontaal op een
vrachtwagen.
Gaatze links in actie, circa 2015
Een elandbestendige auto en een
goede lichamelijke conditie als tafeltennisser zullen er toe bijgedragen
hebben dat hij het overleefde. Na een kritieke fase en een aantal
hersteloperaties knapte hij toch weer mooi op. Diverse mensen van onze
vereniging en ook een tweetal LTC-ers bezochten hem in het ziekenhuis
en/of de revalidatiekliniek. Dat vond hij mooi en dat liet hij hen ook
blijken. Ik wilde er ook heen maar toen ik hoorde dat hij op korte termijn
weer naar huis mocht, besloot ik hem daar dan te gaan
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bezoeken. Zover is het niet gekomen. Op 5 april, de dag voordat hij weer
naar huis zou gaan, is hij totaal onverwacht plotseling overleden.
Ongeloof en grote verbijstering bij iedereen hierover. Hoe dan ook, het
spijt mij nu heel erg dat ik mijn bezoek aan hem heb uitgesteld.
Nieuwkomers

Deze mannen begonnen het afgelopen seizoen bij TTV-Oost en werden
meteen al kampioen in de 4e klasse.
Van links naar rechts Jan Oortwijn, Jan Joling, Piet Jonkman en
Bart Jonkman.

Welkom bij T.T.V. Oost
Krijg geen spijt van je te laat aanmelden voor tafeltennis. Stuur mij maar
gewoon per omgaande een mailtje of loop even langs bij huis van de
buurt De Schulp. Aan de bar helpen ze je ook graag.
Albert Eleveld

email: albertmarteneleveld@outlook.com
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Kunstig-Oost

Ons voornemen is om voor de negende keer de kunstroute te gaan
organiseren.
Onlangs hebben we als organisatie de plannen voor dit jaar besproken.
En in een terugblik op het afgelopen jaar is onze mening dat we er in
geslaagd zijn om er een breed door de buurt en daar buiten gedragen en
gewaardeerd Asser gebeuren van te maken.
We waren als organisatie bijzonder ingenomen met de deelname van de
in onze buurt gevestigde zorginstellingen.
We hopen dan ook dit jaar weer op een prettige samenwerking
met De Vermeer, Nijlandsborg en de Vijverhof.
Zoals gebruikelijk houden we op de laatste zondag van september de
route Kunstig-Oost.
We nodigen alle bewoners van onze wijk uit hun kunstzinnige ideeën
gestalte te geven en zich te melden voor deelname op zondag 30
september.
Voor inlichtingen over Kunstig–Oost kunt u zich melden bij:
Thérèse Pietersma, tel 0618886181. Of Jaap Bos, tel 316403.
Of via onze facebookpagina Kunstig-Oost.
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Electro World Balsters is al 40 jaar een begrip in Assen en wijde omgeving
als het gaat om advies & service en assortiment op het gebied van televisie,
huishoudelijke apparaten, waaronder ook inbouw apparaten, en klein
huishoudelijk zoals koffiezet apparaten.
Als u bij ons een nieuwe televisie of bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine
aanschaft, dan bezorgen wij niet alleen, maar sluiten uw nieuwe aankoop
ook aan en geven uitleg over de werking van het desbetreffende
apparaat. Mocht u onverhoopt toch nog een vraag hebben kunt u natuurlijk
altijd op ons terugvallen. Ook voor inbouw apparatuur kunt u bij ons terecht.
Zowel voor een gedegen advies, als voor montage en reparatie. Eventueel
komen wij bij u thuis om eerst het een en ander op te meten en te bekijken
zodat wij een duidelijk advies en een passende offerte kunnen geven
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Paramedics heeft nieuwe eigenaren
Graag stellen wij ons aan u voor.
Wij zijn Guido Leurink en Laurens Hoosbeek. Wij hebben per 1 april
recentelijk Paramedics overgenomen van Harry en Roeli Trip.
Wij zijn al jaren werkzaam als
fysiotherapeut binnen
Paramedics en met het
pensioen van Harry en Roeli
diende er voor ons een
nieuwe uitdaging aan. We
kennen het bedrijf (en de
wijk) van binnen en van
buiten en hebben er dus ook
alle vertrouwen in dat we het
fantastische werk van Harry
en Roeli kunnen voortzetten.

Persoonlijk en laagdrempelig
Wij blijven gewoon werkzaam als fysiotherapeuten en doen de
praktijkvoering daarnaast. We zullen constant zichtbaar blijven binnen
het bedrijf en we hopen dat we het persoonlijk contact met onze klanten
en gasten net zo goed als nu kunnen behouden.

Veranderingen
Paramedics staat voor persoonlijke professionele begeleiding. Het moet
een plek zijn waar íedereen terecht kan. Of het nu gaat om zelfstandig
sporten of wanneer de fysiotherapeut bezocht moet worden, wij hebben
altijd de juiste professional. Hier zal niets aan veranderen. Het DNA van
het bedrijf zal onveranderd blijven.
U bent altijd van harte welkom om bij ons een kop koffie te komen
drinken, we zien u graag in ons centrum.
Guido en Laurens
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Alles voor uw fiets
ook uw sleutelspecialist

Kijk ook eens in onze hoofdvestiging aan de
Zendmastweg 1 te Assen
Zendmastweg 1
9405 CD Assen
0592-356757
www.anjojagerfietsen.nl

Brunelstraat 3
9404 KA Assen
0592-331710
vredeveld@anjojagerfietsen.nl
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Wat gebeurt er op CKC De Regenboog…..
De laatste periode voor de zomervakantie komt eraan. Een periode
waarin de laatste stof wordt behandeld voor dat schooljaar. Een periode
waarin de schoolreisjes worden voorbereid en natuurlijk waar de
kinderen van groep 8 oefenen aan hun musical. 14 Kinderen nemen er
dit jaar afscheid en als we door school lopen overdag, zien we overal
kleinen groepjes kinderen die aan het oefenen zijn. Het is stil als we
langslopen, want wij mogen niets weten, niets horen. De kinderen van
groep 8 hebben deze week hun uitslag teruggekregen van de eindtoets.
Spannend natuurlijk, want hebben ze laten zien wat ze kunnen?
Gelukkig wel, alle kinderen hebben de toets gemaakt zoals we hadden
verwacht, of beter. We zijn er trots op. Ook hebben ze hun
verkeersexamen afgerond.
Ons schoolplein wordt ook steeds mooier.
Een groep ouders is actief hiermee aan de
slag en dat is te zien. Afgelopen week zijn
er 2 baskets geplaatst, met veel dank aan
de gemeente Assen. Er is een duikelrek
geplaatst en er zijn boomstammen
neergelegd. Begin juni bouwen onze
ouders nog een pergola, zo hebben de
kinderen schaduw als het zonnig is.
Een aantal keren per jaar organiseren we
een keuzecursus. Dit zijn 2 middagen
waar ouders helpen op school om met
een klein groepje kinderen een activiteit te
ondernemen. Dan kan van alles zijn:
voetballen, fotograferen, kralen rijgen,
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schilderen, figuurzagen, etc. Vandaag hebben we weer een keuzecursus
afgerond en zowel de ouders als de kinderen waren enthousiast.
Vriendelijk groeten namens het team van CKC De Regenboog.
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Doe mee met de Diabetes Challenge BeweegpASSEN
U kunt nog meedoen met de Nationale Diabetes Challenge (NDC)!
Dit initiatief is bedoeld voor iedereen! Wilt u (meer) bewegen in
een gezellige groep, meld u dan nu aan.
De Beweeg ASSEN Challenge vindt plaats van 26 t/m 29 september
2018.
Meer informatie kunt u vinden op
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/beweegpassen/voorbereiding/

Mini-symposium bij Vegro in Assen
Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de Vegro in Assen een minisymposium met als thema ‘samen bewegen’. Laat uw bloeddruk meten
of doe mee aan één van de testen van Paramedics. Er is uiteraard
voldoende informatie te verkrijgen over het bevorderen van uw fitheid,
conditie, kracht en evenwicht, maar er is ook informatie te vinden over
hulpmiddelen en hulp bij het aanvragen en benaderen bij instanties.
Het symposium is van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie: Vegrowinkel Assen, Kloekhorststraat 27

Geen zomerdip bij Paramedics
Minder zin en tijd in de zomer om te komen sporten? Bij Paramedics
willen we u graag tegemoet komen. Koop een strippenkaart voor 10 of
15 bezoeken aan Paramedics (mogelijk bij een periode-abonnement).
Wilt u meer bewegen, vraag dan nu nog een gesprek aan met één van
onze leefstijlcoaches?
Wist u dat wij een voedingsconsulent hebben die graag met u in gesprek
gaat over het verbeteren van uw voedingspatroon door middel van
praktische tips? Vraag een gesprek aan met Danisa Greven.

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
14

Seizoen opening beeldentuin “Het Aardscheveld”
Onder grote belangstelling is de beeldentuin en galerie zaterdag 12 mei
door de heer Henk Blouw geopend. Henk is voor vele wijkbewoners het
aanspreek punt en coördinator voor ontwikkelingen en werkzaamheden
die op en rond het landgoed Valkenstein verricht worden.
Ook bij deze seizoenopening werden de kunstenaars aan de bezoekers
voorgesteld en kregen de exposanten gelegenheid om hun kunstwerken
te presenteren, dit gebeuren werd begeleid door Delia Bremer schrijfster,
dichter en schilder uit Noordscheschut. Er staan in tuin en galerie
werken van een 6 tal exposanten. Er is ook nu weer gezocht naar een
gevarieerd aanbod van kunst.

Tot en met 30 september bent u als wijkbewoner van harte welkom om
van de kunst, fraaie tuin en unieke omgeving en gastvrijheid te genieten
op zaterdag en zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
We wensen iedereen veel kijk en beleef genoegen op :

“Het Aardscheveld” Anreperstraat 184
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Nieuws van de Vredeveldschool
De Vredeveldschool is in januari 2017 verhuisd van de Zevensterstraat
naar MFA “de Orchidee”. Hoog tijd dus om eens wat over onze school te
vertellen.
De Vredeveldschool is een kleine katholieke school. Een school waar we
vanuit het katholieke geloof de wereld, de mensen en de natuur in onze
omgeving en op onze aarde leren waarderen. We leren op onze school
van én met elkaar. Als teamleden zijn wij van mening dat het
belangrijkste katholieke tintje, laten merken dat iedereen er toe doet, bij
ons hoog in het vaandel staat. Een goede, open sfeer op school en goed
contact met de ouders, dát is onze sterke basis.
Inmiddels zitten wij ruim een jaar in het prachtige nieuwe gebouw aan de
kant van de Brunelstraat, met een eigen ingang. Wie goed kijkt ziet de
oude, vertrouwde Vredeveldschool-duif aan de muur. We zijn erg blij dat
onze duif een mooie plek op de buitenmuur heeft gekregen.

De duif is eigenlijk het enige dat we hebben meeverhuisd. We hebben
prachtig nieuw meubilair. Ook beschikken we over de modernste
onderwijsmiddelen: voor elk kind een iPad, er zijn digiborden en
computers. De leerlingen van de bovenbouw werken zelfs met een
3D-printer.
Het enthousiaste en professionele onderwijsteam daagt leerlingen uit om
eigenaar te worden van hun persoonlijk leerplan. Wij zijn van mening dat
leerlingen die zelf actief en creatief nadenken sterker staan in de
toekomst. Door thematisch-rijk én betekenisvol onderwijs te bieden en te
leren vanuit doelen krijgen de leerlingen alle mogelijkheid om hun
talenten te ontdekken en zichzelf breed te ontwikkelen.
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De Vredeveldschool is aangesloten bij stichting Primenius, die
vooruitstrevend onderwijs aanbiedt in de provincies Drenthe en
Groningen. De stichting vindt gepersonaliseerd onderwijs heel belangrijk.
Gepersonaliseerd leren is het leerproces waarbij leerlingen op hun eigen
wijze en tempo werken aan leerdoelen. Leerlingen en leraren zijn, ieder
met een eigen rol, samen verantwoordelijk voor het leerproces.
Leerlingen krijgen een optimale mogelijkheid om op een prettige manier
samen te leren en zich te ontwikkelen. Omgaan met onderlinge
verschillen en talentontwikkeling worden gestimuleerd. Ons team krijgt
dan ook alle scholing en middelen die nodig zijn om dit type onderwijs
vorm te geven.
Wij nodigen iedereen uit om ons fijne, modern vormgegeven, onderwijs
eens te ervaren. Neem gerust contact met ons op. Op onze site staan
ook de nieuwsbrieven waarin helder beschreven staat hoe wij ons
onderwijs vormgeven.
Tot gauw!
Vredeveldschool - De kracht van klein!

18

19

20

GEEN OF WEINIG GELD?
KINDPAKKET
ASSEN
HELPT!
SPECIAAL VOOR KINDEREN
EN JONGEREN VAN 0 – 21
JAAR

Doe een aanvraag op

www.assen.nl/kindpakket
Assen helpt!
Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zonder zorgen kunnen leven.
Dat ze naar school gaan, van hun vrije tijd kunnen genieten en dat ze
spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Ook kinderen die opgroeien
in een gezin waar niet zoveel geld is. Kindpakket Assen is er speciaal
voor deze gezinnen. Met het Kindpakket kan uw kind meedoen!
Kindpakket Assen wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Leergeld
Noord Drenthe, Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugdfonds Sport en
Cultuur, Humanitas, Stichting Jarige Job en Gemeente Assen.

Gebruik maken van Kindpakket Assen?
Een aanvraag doen is heel eenvoudig.
Ga naar www.assen.nl/kindpakket.
Beantwoord de vragen, vul uw gegevens in en klik op verstuur.
Nadat wij de aanvraag ontvangen hebben, neemt een vrijwilliger contact
met u op om de aanvraag met u door te nemen.
Komt u in aanmerking?
Dan zorgen wij voor een goede afhandeling.

UW KIND KAN MEEDOEN!
Wilt u hulp bij het aanvragen?
Neem gerust contact met ons op.
We zijn bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag.
06 – 83 44 29 96
kindpakket@leergeldnoorddrenthe.nl
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Buurt en speeltuinvereniging Anreperstraat
Volleybal Toernooi 16 juni 2018
Op zaterdag 16 juni 2018 gaan we weer gezellig volleyballen met
hopelijk veel teams. Er hebben zich 4 teams opgegeven en we zouden
het leuk vinden als we weer 10 teams hebben, dus meld je aan!!!

Vraag je vrienden, buren, familie en stel een team samen waar
tenminste twee dames in zitten en geef dit voor 13 juni door aan
volleybal@zonnereep.nl
We beginnen om 17.00 uur en de aanvang voor de teams is 16.30 uur!!!
Het gaat om de gezelligheid, het veroveren van de wisselbeker, eeuwige
roem, een foto in het NB en natuurlijk weer die heerlijke
slagroomroomtaart !!!
Genoeg redenen om je op te geven, ook als je graag vrijwilliger wilt zijn
tijdens dit gezellige toernooi kun je dit via volleybal@zonnereep.nl
kenbaar maken.
Groeten van de organisatie
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Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oost
24

25

26

Bijprater bestuur huis van de buurt De Schulp
Bij veel mensen begint de vakantie
al te kriebelen. Vooral met dit
prachtige weer. Maar het duurt nog
even voordat de plannen
werkelijkheid kunnen worden.
We zijn nog steeds op zoek naar
mensen die samen met ons iets
willen opzetten! Jeu de boules, een
leesgroep, een dartclub, alles is
mogelijk, alleen wie neemt het voortouw?
Op 12 oktober is de filmvoorstelling Wildernis in Drenthe in huis
van de buurt De Schulp. Henk en Janetta van Nighthawk
Productions nemen ons mee door de Drentse natuur! Kaarten zijn
verkrijgbaar voor € 6.- per persoon, kopje thee of koffie is
inbegrepen. Wilt u zeker zijn van een plaats in de zaal, koop dan
vroegtijdig een kaartje, of stuur een email zodat er kaarten gereed
liggen!
Wist u dat de wijkkrant een prachtig middel is om uw club of
activiteit te promoten? Stuur een informatief stukje met wat
pakkende ‘plaatjes’ en we proberen het te plaatsen. Neem een
voorbeeld aan o.a. Albert Eleveld van TTV-Oost. Hij voorziet de
krant iedere keer weer
van een artikel.
Voor de vakantie komt er
nog een krant uit, dus grijp
uw kans!
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Energierekening moet vanaf 1 juli helder zijn
Energieleveranciers moeten vanaf 1 juli 2017
duidelijke en controleerbare energierekeningen
sturen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM)
gaat dat vanaf 1 juli controleren.
Als consument moet je gemakkelijk kunnen
controleren waarvoor je precies betaalt en of dat
klopt met wat je hebt afgesproken.
Als consument zou je eenvoudig moeten kunnen zien:
 of je energierekening klopt met het aanbod en het contract dat je
destijds hebt getekend;
 of je voorschotten wel juist verrekend zijn;
 of je meterstanden wel goed verwerkt zijn;
 of eventuele tariefwijzigingen wel goed zijn verwerkt.
Wat moet duidelijk zijn?
 Wat betaal je precies en waarvoor?
 Alle eenheden moeten hetzelfde zijn, zodat je kunt vergelijken.
Bijvoorbeeld maateenheden: kubieke meter gas, kilowatt energie.
Of periodes. Dus niet op de ene plek de kosten per maand en op
de andere plek de kosten per dag.
 Alle prijzen moeten inclusief btw zijn.
 Tarieven die tussentijds wijzigen moeten ook zo op de rekening
zijn gespecificeerd. Het energiebedrijf mag niet achteraf een
gemiddeld tarief op de rekening zetten.
 In de energie- of gasprijs moeten alle onvermijdbare kosten zijn
inbegrepen. Denk aan administratiekosten of regiotoeslag. Dat
moet zowel in het aanbod en in het contract als in de
jaarrekening en eindafrekening. Zodat je de prijzen met elkaar
kunt vergelijken. Dit soort kosten die je sowieso moet betalen,
mogen ook niet achteraf worden opgevoerd.
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 79401 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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Nu ook elke Zondag open van
12.00 uur tot 17.00 uur
Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen
0592-315730 web: tabaktiefoosterhof.nl
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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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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
36
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Filmvoorstelling in huis van de buurt De SCHULP
Op vrijdag 12 oktober komt de filmvoorstelling

‘Wildernis in Drenthe’
in huis van de buurt De Schulp!
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Op vakantie met spelletjes op de achterbank!
Wie ben ik
Gebaseerd op het bekende televisiespel ‘Wie ben ik?’. Een persoon
schrijft een persoon of voorwerp op een papiertje. De bedoeling is dat de
anderen raden wat er op het papiertje staat door om de beurt vragen te
stellen waar alleen met ja of nee op geantwoord mag worden. Bij elke ja
mag de persoon die aan de beurt is met vragen stellen nog een vraag
stellen, bij nee moet de beurt naar de volgende. Degene die als eerste
raadt wat er op het papiertje staat, wint.
Tien rode auto's
De regels zijn simpel: wie het eerst tien rode auto's
heeft gezien wint. Blijft een leuk spelletje en er zijn
natuurlijk tientallen variaties op te verzinnen
Gekke woorden op nummerplaten
Het is niet altijd gemakkelijk omdat er vaak meer cijfers dan letters op
nummerborden staan. Maar een 1 kan ook best een i zijn of een 3 een e.
En dan maar kijken wie de gekste woorden kan vinden.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Een klassieker die iedereen wel kent. Spreek de woorden ‘ik zie, ik zie
wat jij niet ziet…’, noem een kleur van het object dat je voor ogen hebt
en laat de rest raden welk voorwerp je bedoelt.
Ik ga op reis en neem mee
Een beroemd spelletje voor degenen met een goed
geheugen. Herhaal de zin ‘ik ga op reis en neem
mee’ en voeg een voorwerp toe. Bijvoorbeeld: ‘ik ga
op reis en neem mee: een koffer.’ De volgende die
aan de beurt is herhaalt de zin en het zojuist
genoemde voorwerp en voegt daar zelf nog een
voorwerp aan toe. Bijvoorbeeld: ‘ik ga op reis en
neem mee: een koffer en een tandenborstel.’ Zo
komt er steeds iets bij. Ga net zolang door tot
iemand een voorwerp vergeet. Dan begint het weer
opnieuw.
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