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NIEUWSBRIEF
Stichting WIJKFEEST Assen-Oost
Nr. 2 juni 2018

WIJKFEEST ASSEN-OOST
zaterdag 8 september 2018
Op 8 september vindt het 12e wijkfeest van Assen-Oost plaats met als
thema: “ASSEN-OOST ACTIEF”.
Programma?
Een gezellige dag op onze markt met 50 kramen, muziek buiten en in
De Vijverhof en allerlei activiteiten en sporten voor jong en oud verspreid
over de markt, op de parkeerplaats van en in De Spreng.
SAMEN ontbijten?
Vorig jaar zijn we het wijkfeest gestart met een ontbijt
voor bewoners uit de wijk. Dat gaan we dit jaar ook weer
doen! Buiten aan lange tafels in het gras, en anders
binnen in De Open Hof. Samen met bekenden en
onbekenden aan tafel. In de folder van augustus leest u
daar meer over.
Marktkraam huren?
Voor het huren van een marktkraam kunt u contact opnemen met
R Oosthout: wijkfeestassen-oost@hotmail.com
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 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
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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?
Eind augustus krijgt u als bewoner van de wijk een folder
met het volledige programma van het wijkfeest in de bus.
Wij zien u graag op het wijkfeest van zaterdag 8 september!
Stichting Wijkfeest Assen-Oost info: Roy Oosthout wijkfeestassenoost@hotmail.com
Bankrek.nr.: NL 62 RBRB 0706 4440 00 t.n.v. Stichting Wijkfeest
Assen-Oost
Inschrijving KvK: 01125314
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4 Mijl van Assen steunt UNICEF
Op zaterdag 15 september vindt de 4 Mijl van Assen plaats. Start is in
het Anne Frank park. De organisatie steunt UNICEF en deelnemers
kunnen UNICEF steunen. Dat kan door te gaan rennen in het speciaal
ontworpen 4 Mijl van Assen shirt of door een vrijwillige donatie of
sponsoring bij inschrijving. Zolang de voorraad strekt ontvangen
basisschoolleerlingen - die 500m, 1000m of 1500 m lopen - het shirt bij
hun gratis inschrijving. Familie- of bedrijventeams kunnen tot 1 juli hun
persoonlijke shirt bestellen. Zo vergroot meedoen de kansen voor
kinderen die hulp nodig hebben wereldwijd. Meer informatie op
www.4mijlvanassen.nl. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar:
jvcentraaldrenthe@gmail.com
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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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De Vrouwen van Nu, afdeling Assen.
Elke vrouw is welkom.
Onze afdelingsavonden zijn elke derde donderdag van de maand van
september tot en met april en worden gehouden in huis van de buurt De
Schulp Buizerdstraat 10 te Assen. Aanvang 19.30 uur. De zaal is open
om 19.00 uur.
Wij bieden op deze avonden een gevarieerd programma. En, afhankelijk
van waar uw interesse ligt, hebben we ook verschillende
interessegroepen, zoals: museum, wandelen, nordic wandelen, samen
uit eten, zwemmen, bowlen, handwerken, klaverjassen, bridgen,
leeskring, tuinen kijken, fietsen, volksdansen en zingen.

En niet te vergeten onze jaarlijkse busreis.
Het nieuwe seizoen begint op donderdag 20 september 2018. U kunt
geheel vrijblijvend deze avond eens bij ons komen kijken.
Ook zullen alle interessegroepen zich op onze startavond presenteren.
Onze gast voor 20 september is Harm Jan Lesschen.
Harm Jan Lesschen is als docent verbonden aan de stichting het Huus
van de Taol.
Hij houdt een lezing over Drenthe in beelden, beelden vertellen over
Drenthe.
In onze Drentse dorpen en steden staat een veelvoud aan beelden, die
met het verleden of het heden van Drenthe te maken hebben. Veelal zijn
ze verbonden aan sagen, legenden en bijzondere gebeurtenissen in
onze provincie. Aan de hand van verhalen, gedichten, anekdotes en
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beelden vertelt hij over de geschiedenis, de cultuur van Drenthe en het
mooie Drentse landschap. De “juffer van Batinge” rijdt voorbij, Ganzen
Geesje wandelt samen met de Podagristen door Coevorden, Bartje bidt
niet veur broene bonen en Lammechien werkt aan haar borduurwerk en
in Oosterhesselen staat de tram onder stoom en Berend Botje vaart nog
altijd naar Zuidlaren.
Meer over vrouwen van nu weten? Kijk op onze website of neem contact
op met onze secretaresse: tel.
0592-316284 of stuur een e-mail
naar:
asservrouwenvannu@gmail.com
Wij hopen u op onze
openingsavond van het nieuwe
seizoen te mogen begroeten.

Het bestuur van de Vrouwen
van Nu, afdeling Assen.
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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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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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Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast van buren?
Buren moeten normale leef
geluiden van elkaar accepteren.
Maar soms heeft u veel last van
lawaai van uw buren.
Bijvoorbeeld harde muziek,
gebonk of geschreeuw. Wat u
kunt doen in het geval van
geluidsoverlast.
Stap 1
Bespreek de situatie met uw
buren
Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Probeer
afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld op welke
tijden uw buren piano spelen of tot hoe laat zij doorgaan met een
verbouwing.
Bekijk ook met uw buren of praktische maatregelen de situatie kunnen
verbeteren. Bijvoorbeeld (andere) vloerbedekking of rubberen doppen
onder de wasmachine.
Heeft u een huurwoning? Overleg dan ook met uw verhuurder over
aanpassingen aan de woningen om overlast te beperken.
Stap 2
Kijk na of er een reglement is en meld overlast bij uw verhuurder of VVE
Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak
woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms
bepalingen over geluidsoverlast.
Huurt u een woning?
Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw
verhuurder. Meld overtredingen van deze regels bij uw
woningbouwvereniging, bewonerscommissie of bij de gemeente. Neem
contact op met de verhuurder van de woning(en) om de situatie te
bespreken. Meld de geluidsoverlast bij voorkeur schriftelijk. De
verhuurder kan misschien bemiddelen of andere maatregelen nemen om
de geluidsoverlast op te lossen.
Bent u eigenaar van een appartement?
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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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Kijk dan of u lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VVE). In de
stukken van de VVE, zoals splitsingsakte of huishoudelijk reglement,
staan soms regels om onrechtmatige hinder te voorkomen. En wat de
VVE kan doen als de regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld een
boete opleggen. Meld de overlast bij het bestuur van de VVE. Overleg
met de VVE over een eventuele oplossing van het probleem.
Stap 3
Schakel toezichthouders in.
Heeft uw wooncomplex of wijk een toezichthouder? Bijvoorbeeld een
conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader?
Meld de burenoverlast dan bij deze toezichthouder. De toezichthouder
kan meldingen van alle
bewoners of buurtgenoten
over overlast bundelen.
Stap 4
Vraag een
buurtbemiddelaar om hulp
Neem contact op met uw
gemeente of sociaal
wijkteam en vraag naar de
mogelijkheid van
buurtbemiddeling. Een
buurtbemiddelaar is
speciaal opgeleid om te
bemiddelen bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast.
Buurtbemiddeling is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig
willen meedoen.
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.

17

18

BEHANDELING MET PHYSTRAC LEIDT TOT 70% MINDER
OPERATIES
Recent onderzoek in Nederland wijst uit dat behandeling met Phystrac
leidt tot 70% minder operaties
Hoe eerder je carpaal tunnel syndroom (CTS) behandelt, hoe sneller de
patiënt weer pijnvrij kan functioneren. Steeds meer fysiotherapeuten in
Nederland behandelen CTS-patiënten met
het Phystrac-tractieapparaat. Deze
behandelmethode is eenvoudiger en
bewezen effectiever dan een operatie.
Bij ernstige gevallen van CTS was een
chirurgische ingreep vroeger vaak de
enige uitweg. Nog steeds ondergaat een
deel van de CTS-patiënten een operatie.
Dit kan de klachten verminderen, maar in circa 30 procent van de
gevallen leidt een operatie niet of nauwelijks tot verbetering. Er is zelfs
een reëel risico dat de functie van de hand niet meer volledig terugkomt.
Ook voor zwangere vrouwen of vrouwen in de overgang met een CTS
kan het een geweldige uitkomst zijn omdat de pijnstillende
mogelijkheden gedurende de zwangerschap beperkt zijn. Laat staan
operatief ingrijpen.
In Nederland werken er op dit moment circa 70 fysiotherapeuten met het
Phystrac tractieapparaat. Zij hebben de afgelopen 10 jaar vele
duizenden door artsen en neurologen doorverwezen CTS patiënten
behandeld. Van de behandelde patiënten is 70% na 12 tot 14
behandelingen klachtenvrij. Dit geldt ook voor patiënten die in een
eerder stadium aan CTS waren geopereerd.
De fysiotherapeuten van Paramedics zijn de enige fysiotherapeuten die
in de regio Assen e.o. beschikken over het Phystrac tractieapparaat. De
behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed uit de
aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Laurens Hoosbeek, 0592-311161 of
info@paramedics.nl)
Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Afsluiting seizoen
Het seizoen 2017-2018 zit er weer op. Ter afsluiting was er voor de
vrijdagochtendgroep een gezellig dubbeltoernooi. Voorzitter Karel Barth
kwam kijken. Er waren hapjes voor iedereen en een bloemetje voor
Roelof Meijering, die de leider is van deze groep.

Fanatiek spel

Smakelijke hapjes aangereikt door erelid Tiny Sijken
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Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oos
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Roelof met zijn bloemetje
Voor de rest van de vereniging waren er weer de “Clubkampioenschappen”. Een meerdaags toernooi met voorrondes en finales. Wim
Zoer werd deze keer clubkampioen. Zijn naam zal worden gegraveerd in
de hiervoor bestemde wisselbeker, die al 51 jaar dienst doet.

Wim Zoer in
opperste
concentratie op
een archieffoto

Ook proberen onze volgende clubkampioen te worden?
Kom dan vanaf september aanstaande bij onze vereniging
tafeltennissen. Stuur mij maar direct een mailtje of loop even langs bij
“Het Huis van de buurt” De Schulp. Aan de bar helpen ze je graag, maar
ze hebben natuurlijk deze zomer wel een tijdje vakantie.
Namens T.T.V.Oost wens ik iedereen een heel fijne vakantie!!!!!
Albert Eleveld email: albertmarteneleveld@outlook.com
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Activiteiten volgend seizoen: een tipje van de sluier
Van 20 juli tot 3 september is uw huis van de buurt De Schulp
gesloten. De mensen die altijd voor u klaarstaan gaan genieten
van een welverdiende rust. Ondertussen worden klussen
aangepakt die beter gedaan kunnen worden wanneer het gebouw
leeg staat.
Voor het volgende seizoen staan weer leuke activiteiten op de
agenda! Hierbij een kleine greep!
Woensdag 12 september een workshop ambachtelijk zeep
maken vanaf 19.30 uur door Bianca Bakker. Meer informatie
vindt u in deze wijkkrant.
Woensdag 21 september van 13.30 tot 15.30 uur een
kunstlezing over De Ploeg 1918-1928, avant-garde in Groningen.
Deze lezing wordt gegeven door Margaret-Art. Kosten € 10.00.

Van vrijdag 28 september t/m 9 november kunt u een cursus
volgen bij Margaret-Art over “De kunstenaarskolonie, broedplaats
van verbeelding” Tijdstip 13.30-15.30 uur. Kosten €120.
Vrijdag 16 november is er een kunstlezing van 13.00 tot 15.30
uur over ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke
gebedenboek. Museum Valkhof in Nijmegen. Deze lezing is van
Margaret-Art en kost €10.00. Meer weten over de lezingen en
cursussen van Margaret? Kijk dan op info@margaret-art.nl
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Vrijdag 12 oktober kunt u naar
de film Wildernis in Drenthe
komen kijken van Henk en
Janetta Bos Kosten € 6.00, met
in de pauze een gratis kop koffie
of thee. Gezien de grote
belangstelling voor deze
prachtige film is het aan te raden
vroegtijdig kaarten te reserveren

Zaterdag 8 december vindt de traditionele kerstmarkt plaats, met
eigengemaakte snert, de enige echte kerstman en leuke kramen
en activiteiten voor de kinderen.
Vrijdag 21 december nodigen wij u uit om het jaar te besluiten met
een kerstborrel.
Allemaal interessante data om naar uit te kijken. En uiteraard staat
er nog meer op het programma. Houdt daarvoor de website en de
wijkkrant in de gaten.
Na de zomerstop bent
u op maandag 3
september weer van
harte welkom in huis
van de buurt De
Schulp!

Het bestuur huis van de buurt De Schulp
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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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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 BeweegpASSEN Challenge
vindt plaats van 26 t/m 29 september 2018. Meer informatie kunt u
vinden op https://www.nationalediabeteschallenge.nl/beweegpassen

Ontspanning als aanvulling op gezond eten en
bewegen
Vanaf 5 juni is Paramedics gestart met ontspanningstrainingen. Dit is
een maandelijkse training die u leert in het dagelijks leven meer rust te
vinden. Omdat we dagelijks zien wat (ont)spanning kan doen met het
menselijk lichaam kunnen wij deze trainingen dan ook van harte
aanraden!
De trainingen zijn voor iedereen te volgen. U kunt eenmalig gratis
deelnemen.
De volgende training vindt
plaats op dinsdag 3 juli van
11.15 uur tot 12.00 uur bij
Paramedics aan de
Bremstraat.

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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Kunstroute 30 september 2018
De voorbereidingen zijn in volle gang en het zal weer een mooie dag
worden. De aanmeldingen stromen binnen, maar u kunt zich nog steeds
op korte termijn opgeven.
Er is gekozen voor zondag 30 september van 11.00 - 17.00 uur. Ook zijn
we bezig met het zoeken naar expositieruimtes voor iedereen die geen
eigen expositieruimte heeft.
Als je nog geen tekst en foto's aangeleverd hebt adviseren wij dit op
korte termijn te doen. Dit in verband met het drukken van de flyer en
voor de voorstelronde op Facebook.

Doet Boersma.
We hebben de eerste activiteit
achter de rug. De lezing en
demonstratie op 6 mei jl. van
Doet Boersma, waarmee ze
haar nieuwe werkwijze met
planten en verf liet zien. Het
was een daverend succes!
Daarom organiseren wij op
zaterdag 8 september van
10.30 - 16.00 uur een
workshop Expressief
schilderen met Doet. De
animo is groot en deze
workshop zit met
17 mensen dan ook vol.
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Nieuwe werkwijze met planten

Expressief schilderen vanuit verfvlekken
en afdrukken van planten en verdunde verf
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Agenda voor de komende tijd:
Wij hebben een leuk programma voor de rest van het jaar samengesteld.
Voor alles geldt dat we jullie adviseren je op tijd op te geven, want vol is
vol. Alles zal plaatsvinden in De Groeiplek, Zevensterstraat 19 te Assen.
Opgeven of info per email (kunstigoost@gmail.com) of 06-11301878 /
06-18886181.
08 September: 10.30 - 16.00 uur:
30 September: 11.00 - 17.00 uur:
20 Oktober:
13.30 - 17.00 uur:
Bos,

Workshop Doet Boersma (VOL)
Kunstroute Kunstig Oost
Workshop Beeldhouwen van Jaap
€ 20, (incl. materialen
www.aardscheveld.nl

18 November: 15.00 uur:

Presentatie Sonja Hooglander
Film Land Art Project "Levens des
Doods", € 7,50

04 Januari 2019: 20.00 uur:
10 Februari:
15.00 uur:

Nieuwjaarsborrel (graag aanmelden)
Lezing Twan Kiens: De Magie van
Techniek, € 15,www.twannie.eu
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Woensdag 12 september 2018 in huis van de buurt
De Schulp
Workshop Ambachtelijk Zeep Maken

Mijn naam is Bianca Bakker en ik geef de workshop Zeep Maken op
ambachtelijke wijze.
Ik wil je enthousiast maken voor een leuke creatieve hobby en nodig je
van harte uit om deze workshop in huis van de buurt de Schulp te
volgen.
Want hoe leuk is het om zelf te bepalen met welke ingrediënten jij jouw
huid wil verwennen?
Hoe ziet de workshop eruit?!
We beginnen om 19.15 uur eerst met een kopje koffie of thee.
Ik leg je uit hoe we ambachtelijke zeep maken en we gaan een aantal
etherische oliën bespreken én ruiken.
Maar het is vooral een workshop van zelf doen.
Je gaat in duo’s aan de slag met het afwegen van de ingrediënten,
samenstellen van een geur uit etherische oliën en het bereiden van jullie
eigen unieke zeep.
Je maakt samen met je duo-partner 10 stukken zeep van ongeveer 70
gram per stuk.
Om ongeveer 22.00 uur is de workshop afgelopen en moet de zeep
drogen.
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Het drogen duurt ongeveer 4 tot 6 weken.
De prijs van de workshop bedraagt € 35,- per persoon en is inclusief
koffie/thee, uitleg, alle materialen om zeep te maken tijdens de
workshop, het opsturen van de zeep en een samenvatting om de theorie
thuis nog eens na te lezen.
Ik stuur na 6 weken iedereen zijn 5 zelfgemaakte stukken zeep toe.
Aanmelden?
Je kunt je voor de workshop opgeven via e-mail
footnature.nl@outlook.com
Je ontvangt van mij dan een factuur.
Meld je zo snel mogelijke aan, want er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar.
Wil je meer info? Bel mij dan op 06-13947619.
Graag tot ziens op 12 september in huis van de buurt de Schulp!
Met vriendelijke groet,
Bianca Bakker Steendijk 205 9404 AD Assen

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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