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Nieuws van de Vredeveldschool 

 

Hoera! We hebben het Drents 
Verkeersveiligheidslabel  

Op donderdag 5 juli was er feest 
op onze school. Het jaarlijkse 
schoolpleinfeest stond in het 
teken van Verkeer. We hadden 
namelijk te horen gekregen dat 
we het Drents 
Verkeersveiligheidslabel zouden krijgen. 
Onze oudervereniging liet hier geen gras over groeien en organiseerde 

een geweldige avond met diverse 
activiteiten en heerlijke 
versnaperingen. 

Wethouder Harmke Vlieg kwam 
uiteindelijk op donderdag 19 juli het 
Drents Verkeersveiligheidslabel 
uitreiken aan onze school. Wat zijn 
we hier trots op! Het afgelopen jaar 
hebben we ook hard gewerkt aan de 
verkeersveiligheid van onze 
kinderen.  

 

De ochtend begon spannend. 
Seef de Zebra zou het 
labelbordje brengen, maar was 
nergens te bekennen. Seef was 
al bijna op vakantie. Gelukkig 
bedacht Seef nog nét voordat hij 
op de trein stapte, dat hij iets was 
vergeten: het uitreiken van het 
label op de Vredeveldschool. 
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 Vroem vroem!  
De leerlingen begonnen uitbundig te klappen toen Seef alsnog op de 
school arriveerde. Wethouder Harmke Vlieg feliciteerde de school van 
harte met het behalen van het label en overhandigde het labelbordje aan 
de directrice. Zij besloot samen met de kinderen dat het bordje een 
mooie plek moet krijgen naast de ingang van de school. De leerlingen 
zongen daarna met z’n allen het verkeerslied ‘Vroem-Vroem’. De 
feestelijke ochtend werd afgesloten met een heerlijk verfrissend ijsje. 

 
 

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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Op zondag 30 september is voor de negende maal de kunstroute in 
onze wijk.  

Nog nooit hebben zich zo veel kunstenaars voor deelname gemeld. Ook 
was het ons niet bekend dat er in onze wijk zo veel bewoners waren die 
actief in de kunst zijn. 

Ook dit jaar kunnen we bezoekers een gevarieerd aanbod aan 
kunstuitingen bieden. Vele disciplines worden getoond op de kunsttocht 
door de wijk.  

Het startpunt van de route ligt aan de 
Zevensterstraat in de Groeiplek. De opening is 
daar om 11.00 uur. Ook vindt u daar alle 
informatie over deelnemers, adressen en het 
optreden van muzikanten.  

Naast de deelname van wijkinstanties als De 
Vijverhof, woongroep de Linden en de 

Nijlandsborg (onderdeel van GGZ) heeft ook de Adventskerk zich voor 
deelname gemeld.  

De deelnemende adressen zijn herkenbaar aan de gebruikelijke 
ballonnen. Op een aantal adressen zijn meerdere exposanten 
aanwezig.  

Wij, als commissie Kunstig–Oost, proberen aandacht te geven aan het 
talent dat er is bij wijkbewoners en dit met anderen in onze wijk en stad 
Assen te delen.  

Het is onze wens dat men weer volop geniet tijdens deze negende 
kunstroute door de wijk Assen-Oost. 



7 
 

 



8 
 

Wat doen we nu al in huis van de buurt De Schulp? 
 

Naast de besloten activiteiten van verenigingen, die overigens graag 
nieuwe enthousiaste leden verwelkomen, bieden we: 
 

TTV-Oost, de tafeltennisvereniging, die met een flink aantal teams 
competitie speelt in de regio en zelfs daarbuiten.  
 

Diverse koren, puur voor de gezelligheid, maar ook naar buiten treden in 
de regio. 
 

Kaartclubs, zoals bridge en klaverjassen. Zij kunnen altijd nieuwe 
mensen gebruiken. 
 

Wilt u leren schilderen? We schuiven graag een tafel bij om u de fijne 
kneepjes te leren. 
 

Schaken, zowel voor gevorderde senioren als voor beginnende 
jeugdigen. 
 

Wat dacht u van karate? Leer voor jezelf opkomen en word 
zelfverzekerder. 
 

Wilt u handwerken, breien, haken? Kom langs om kennis te maken. 
 

We bieden ouderengym, koersbal en starten een club voor jeu de 
boules. 
 

Vrouwen van nu, ze zijn bijna iedere week met een activiteit in ons huis 
van de buurt. 
 

U vindt de rust en ontspanning in onze yogalessen. Er is ook filosofie, 
een computerclub, EHBO, kortom de keus is aan u. 
 

Iedere dag zijn de biljarttafels bezet, maar aansluiten bij een groepje kan 
zowel overdag als ’s avonds. 
 

Naast al deze activiteiten zijn er regelmatig workshops, cursussen, 
voorstellingen, dans- en muziekavonden. Raadpleeg hiervoor onze 
agenda op de website of facebookpagina. 
 

EENZAAM? U hebt het zelf in de hand. Kom gewoon uit uw stoel en ga 
naar ons huis van de buurt De Schulp! Veel activiteiten zijn gratis, of 
bijna voor niks. Schrijft u in voor de digitale wijkkrant, ga naar de 
facebookpagina of maak eens kennis met een activiteit, club of 
vereniging.  
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Wat kan ik doen als er is geknoeid met de kilometerstand van mijn 
pas gekochte tweedehands auto? 
Blijkt er bij een keuring dat er is geknoeid met de kilometerstand van uw 
pas gekochte tweedehands auto? Neem dan de volgende stappen als u 
de auto bij een garage en/of bedrijf heeft gekocht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1  
Bedenk welke oplossingen u zelf wilt 
Bedenk eerst welke oplossingen u zelf wilt. De mogelijke oplossingen 
kunnen zijn: 

 De koopovereenkomst wordt ongedaan gemaakt. Dat heet ‘de 
koop vernietigen’. In dit geval levert u de auto weer in bij het 
bedrijf en u krijgt uw geld terug. 

 U kiest er voor om de auto te houden, maar vraagt een deel van 
het aankoopbedrag terug. In dit geval krijgt u compensatie voor 
het feit dat er meer kilometers mee zijn gereden, dan waar u bij 
de koop van uitging. 

 Het bedrijf biedt u een gelijkwaardige auto aan. U hoeft niets bij 
te betalen. 

 
Stap 2  
Neem contact op met de verkoper 
Neem contact op met het bedrijf waar u de auto heeft gekocht en 
probeer er eerst met de verkoper zelf uit te komen. 
Stap 3  
Stuur een aangetekende brief naar de verkoper 
Komt u er met de verkoper niet uit? Stuur dan een aangetekende brief 
met de oplossing die u zou willen. Vermeld in de brief duidelijk: 
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 Om welke koop het gaat. Vermeld het kentekennummer van 
de auto en verwijs naar de koopovereenkomst en/of 
de factuur; 

 Dat u de koop wilt vernietigen vanwege onjuiste informatie; 
 Alleen als u daartoe bereid bent: dat u de auto wel wilt 

houden, maar dat u een deel van de aankoopprijs terug wilt. 
 
Stap 4  
Schakel De Geschillencommissie in 
Als de verkoper niet reageert of nee zegt op uw voorstel, dan kunt 
u De Geschillencommissie inschakelen. U kunt De 
Geschillencommissie alleen inschakelen als het bedrijf bij Bovag 
aangesloten is of geregistreerd is bij De Geschillencommissie.  
Het Juridisch Loket adviseert u graag over de procedure bij De 
Geschillencommissie.  
 
Stap 5  
Ga naar de kantonrechter 
Is het bedrijf niet bij Bovag en/of bij De Geschillencommissie 
aangesloten? Of wordt uw klacht niet naar tevredenheid 
afgehandeld? Dan kunt u naar de kantonrechter stappen.   
 

 Kan de verkoper doen of hij van niks wist? 
Onwetendheid is geen excuus als er geknoeid is 
met de kilometerstand. Elke autoverkoper weet dat 
de prijs van een tweedehands auto ook wordt 
bepaald door het aantal gereden kilometers. Bij de 
geringste twijfel moet hij onderzoeken hoe het zit, 
bijvoorbeeld door de Nationale Autopas te bellen.  
 
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. 



12 
 

 

 



13 
 

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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De Vrouwen van Nu, afdeling Assen.  
Elke vrouw is welkom.  
Onze afdelingsavonden zijn elke 3e donderdag van de maand van 
september tot en met april en worden gehouden in huis van de buurt De 
Schulp, Buizerdstraat 10 te Assen. 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 beelden vertelt hij over de geschiedenis, de 
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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 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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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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Aanhaken in Assen-Oost 
 
‘U weet hoe ze werken, die steken, toch?’ Zo stond het er de 
oproep  van Sandra Moek om samen te haken aan de grootste 
gehaakte deken.  De bedoeling van het dekens haken was om in 
juni 2018 als Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa is, 
te komen tot 10.000 dekens. Nu dat is gelukt.  
 
Maar ja wat nu op maandagavond!. 
 
We gaan door met aanhaken in Assen -Oost. Ook breisters mogen 
aanhaken  en wel in huis van de buurt  De Schulp  op 
maandagavond in de oneven weken. We starten op 10 september 
om 19.00 uur  Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen 
Wat gaan we haken: 
 

Mutsjes voor de 
goedgemutste 
breicampagne 
(ouderenfonds) heel kleine 
mutsjes en je kan al je 
restjes er in kwijt. 
 
Troost- en hartedekens 
voor chronische of 
levensbedreigende 

kinderen, knuffels voor broertjes en of zusjes. 
 
Mutsen voor chemo patiënten heren , dames en kinder mutsen. 
Inktvisjes voor couveuse kinderen  en muis jantjes voor 
dementerenden. 
 
Patronen en garen,  haaknaalden, breinaalden aanwezig. Eigen 
inbreng  ideeën wat we ook zouden kunnen maken welkom. 
 
info  vooraf ineke heijting ineke.heijting@gmail.com  0620988455 
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Beste lezers, 
 

Belangrijke informatie over uw wijkcentrum in Assen-Oost: De 
Schulp of beter huis van de buurt De Schulp! Sinds een aantal 
jaren was het idee bij de gemeente dat alle wijkcentra op moesten 
gaan in een Multi Functionele Accommodatie (MFA). Dit liep niet 
zoals verwacht, met als gevolg dat onder andere ook het 
verenigingsleven in Assen-oost een flinke deuk opliep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu na vier jaar is een nieuw bestuur het eens geworden met de 
gemeente over de toekomst van uw wijkcentrum! Het is nu aan de 
bewoners de handen uit de mouwen te steken om van Assen-Oost 
een leuke en gezellige wijk te maken. Er is veel nieuwbouw, veel 
nieuwe mensen en de renovatie van de flats maken van onze wijk 
een fraaie wijk. Om ook de nieuwe inwoners attent te maken op de 
mogelijkheden van sport, ontspanning en recreatie deze oproep. 
Huis van de buurt De Schulp is hét centrum voor genoemde 
activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook informeren wij de wijk door middel van een website en een 
facebookpagina over alles wat maar belangrijk is voor de  
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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   Brunelstraat 3 
9405 CD Assen   9404 KA Assen 
0592-356757    0592-331710 
www.anjojagerfietsen.nl          vredeveld@anjojagerfietsen.nl  
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bewoners van Assen-Oost. Daarnaast verzorgen we een digitale 
wijkkrant met nieuws en uitnodigingen. Wij staan open voor alle 
nieuwe leuke ideeën op het gebied van sport, spel, cursussen of 
andere activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo zijn we op zoek naar buurtbewoners die een sjoelcompetitie 
willen begeleiden, een computercursus willen opstarten voor de 
oudere bewoners, een badmintonclubje, dartclub  en laten we jeu 
de boules niet vergeten. 

 
 
 
 
 
 

Bent u de persoon die we zoeken, neem dan contact op met het 
wijkcentrum via deschulp@home.nl of via ons contactformulier op 
de website www.deschulp-assen.nl Wat sowieso kan is ‘vriend’ 
worden van onze facebookpagina. Zien we u binnenkort in huis 
van de buurt De Schulp? Graag!  
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   Bremstraat 31 9404 CA Assen 
     Winkelcentrum Assen Oost 
 
 
 



27 
 

Verslag koersbalmiddagen seizoen 2017/2018, 
koersbalgroep Assen-Oost 
 
In het “Huis van de buurt De Schulp” in Assen Oost begon 
woensdagmiddag 6 september 2017 het nieuwe seizoen weer voor onze 
koersballers. 
Het waren zoals gewoonlijk altijd weer hele gezellige middagen. 
Ondanks dat gezelligheid voorop staat werd er toch nog fanatiek 
gespeeld voor een zo goed mogelijk resultaat. Financiële hebben wij het 
kunnen redden door eerder ontvangen (rest)donaties. 
Deze donaties blijven noodzakelijk om de zaalhuur en andere kosten te 
kunnen blijven betalen. 
Wij vragen wel aan de deelnemers een eigen bijdrage. 
Een word van dank is er voor de beheerders van De Schulp voor het 
altijd klaar hebben van de zaal. 
Er kunnen in onze groep altijd nog deelnemers bij, dus als u 
geïnteresseerd ben, en u wil een leuke en gezellige middag, kom dan 
gerust vrijblijvend kijken en/of  meedoen, u bent van harte welkom. 
Wij spelen van 13.30 u tot ong. 15.30 u op woensdagmiddag 
  
Namens de groep, 
 
Martin de Vreede (als 2e geëindigd) 1e Gre Huizinga, 3e Trees Dute 
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Karate is een oude krijgskunst uit Okinawa, 
ontwikkeld voor effectieve zelfverdediging.  
We trainen op een veilige en leerzame 
manier. Dat maakt het geschikt voor 
iedereen die gemotiveerd is om nieuwe 
dingen te leren. Ongeacht je leeftijd of 
sportieve niveau. 
  
 

We zijn op zoek naar nieuwe leden, die met ons willen trainen in de 
groepen voor oudere jeugd en volwassen. 
 
In onze dojo heerst een ontspannen en vriendelijke sfeer. Ons doel is 
om beter te worden in zelfverdediging door middel van een oud, getest 
en bewezen krijgskunstsysteem. We zijn niet op zoek naar 
vechtersbazen of wedstrijdvechters, maar naar mensen die 
geïnteresseerd zijn in zelfverdediging, krijgskunst en een klein beetje 
cultuurhistorische achtergrond.  
 
Iedereen is van harte welkom om eens mee te trainen om te kijken of het 
wat voor je is. Laat bij voorkeur even van je horen, zodat we weten dat 
er een beginner meedoet en we helemaal zijn voorbereid om je te 
helpen. 
 
Sport & Wellness Center Assen: 
18:00 - 19:00 uur : Beginners Jeugd (nog 4 plaatsen) 
19:00 - 20:00 uur : Jeugdtraining (wachtlijst) 
20:15 - 21:30 uur : Oudere jeugd en volwassenen 
  
Wijkcentrum huis van de buurt De Schulp Assen: 
19:00 - 20:15 : Oudere jeugd en volwassenen 
  
 

facebook.com/UtagaiKan 
E-mail: karate@utagai.nl 
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Functioneren als vereniging 
In eerdere artikelen schreef ik vaak over verbetering van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid door te gaan tafeltennissen. 
Deze keer wil ik het over een bijkomend ander mogelijk voordeel 
hebben. Er is namelijk ook een bestuur nodig voor het draaiende 
houden van onze vereniging. Bovendien zijn er personen en 
commissies met specifieke taken, zoals het doorgeven van de 
uitslagen van gespeelde wedstrijden, organiseren van toernooien, 
het onderhouden van de tafels en netjes en het organiseren van 
feestelijke activiteiten. Een belangrijke functie in een vereniging is 
de voorzitter. Tot begin deze maand was Karel Barth onze 
voorzitter. 

 
Karel Barth in de koffiepauze van de 
vrijdagochtendgroep. 
 
Karel is maar liefst 20 jaar voorzitter van 
onze club geweest, maar niet 
onafgebroken. Zijn eerste periode begon 
in 1974 toen hij als “broekie” van 33 de 
voorzittershamer mocht gaan hanteren. 
Hij heeft daarbij zoveel ervaring 
opgedaan dat hij later in diverse andere 
organisaties, veelal betrokken bij 
tafeltennis, bestuursfuncties heeft 

bekleed. Zijn tweede periode begon 9 jaar geleden. Kort na zijn 
heraantreden schoot hij me aan met de vraag of ik “stukjes” wou 
gaan schrijven voor de wijkkrant. Het bestuur vond, zo zei hij, dat 
TTV Oost zichtbaarder moest worden in de wijk en dat artikeltjes in 
de wijkkrant daaraan een bijdrage konden leveren. Zo komt het 
dus dat er meestal ook een artikeltje van TTV Oost in de wijkkrant 
staat. 
 
Karels betrokkenheid bij onze club en de leden ervan is duidelijk 
gebleken uit de manier waarop hij zijn functie vervulde.  



34 
 

 



35 
 

Als  het enigszins kon was hij op wedstrijdavonden aanwezig in De 
Schulp. Maar ook bij uitwedstrijden ging hij regelmatig langs om te 
kijken. Alle team- en persoonlijke resultaten hield hij bij, desnoods 
door de volgende dag een teamlid op te bellen met de vraag hoe 
het eindresultaat van hun wedstrijd was geworden. Bijna elke 
week kwam hij rond de koffiepauze even langs bij de 
vrijdagochtendgroep. Ook was hij vrijwel altijd aanwezig bij 
bijzondere gebeurtenissen zoals toernooien, feestavonden, 
rommelmarkten en op het wijkfeest bij onze kraam. Veel aandacht 
gaf hij ook aan zieken en hun naasten en belde hij altijd elk lid op 
hun verjaardag om hen te feliciteren. Hij was niet alleen voorzitter, 
maar ook “bindende factor”. 
 
Al in 2015 gaf Karel aan zich over drie jaar niet meer verkiesbaar 
te zullen stellen. Met een leeftijd van 77 jaar vond hij het tijd om te 
gaan stoppen. Bij zijn afscheid is hij benoemd tot “erevoorzitter” 
van TTV Oost. 
 
Karel, je was een goede, actieve en bijzondere voorzitter. 
Daarvoor dank!! 
 
De nieuwe voorzitter is Benno Oosterheert, 41 jaar en ondernemer 
met een optiekzaak in Lewenborg, Groningen. Hij is tevens ons lid 
die het dichtst bij De Schulp woont. Benno veel succes!! 
 
Welkom bij T.T.V. Oost 
Wil je ook komen tafeltennissen en ben je misschien daarbij ook 
beschikbaar voor het opdoen van bestuurlijke ervaring (momenteel 
is er een vacature in de feestcommissie)? Neem contact op voor 
de mogelijkheden. Stuur mij maar een mailtje of loop even langs 
bij “Het Huis van de buurt” De Schulp. Aan de bar helpen ze je 
ook graag. 
  
Albert Eleveld     email: albertmarteneleveld@outlook.com 
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                          MOTORTOERTOCHT ASSEN-OOST! 

 
  Zaterdag 22 september  

organiseren we een motortoerrit! 
  We zijn benieuwd hoeveel motorliefhebbers er zijn in Assen-Oost 
 
  Wil jij mee? Tussen 12.00 uur en 12.30 uur verzamelen we bij het  
  huis van de buurt De Schulp Buizerdstraat 10 Assen.                                            
 
We gaan als groep rijden, wanneer er veel animo is maken we meerdere 
groepen. 
 
Enige ervaring is wel gewenst, we zijn geen hardrijders maar wel 
doorrijders, controleer via de site of Facebook bij slecht weer eerst of het 
doorgaat.  
Aanmelden is niet noodzakelijk, je kunt altijd nog aansluiten maar een 
berichtje of duimpje is welkom. 
Tip, kom met een volle tank, de route is ongeveer 200 km. 
 
Deelname is gratis. 
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