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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
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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HOOGLANDER ART EXPO en DE RODE SPREEUW
starten het nieuwe creatieve seizoen.

Samen hebben ze een Atelier in Assen-Oost in de Groeiplek aan de
Zevensterstraat 19.
Samen brainstormen ze over ideeën en samen brengen ze veel tijd door
met het maken van kunst. Elke tweede
zondag van de maand hebben ze van
13.00 – 17.00 uur Open Atelier.
Sonja Hooglander is beeldend
kunstenaar en maakt voornamelijk
grafisch realistische schilderijen. Soms
heeft ze wat uitstapjes richting Land Art
en daarnaast houdt ze zich bezig met
het organiseren van evenementen.
Thérèse Pietersma is kostuum- en
theatermaakster en heeft alweer diverse
producties klaarliggen, zo ook een
vernieuwde versie van de Notenkraker
welke door kinderen in Assen-Oost volgend jaar zal worden uitgevoerd.
Ook creatief kleding maken (bijvoorbeeld van delen oude kleding weer
nieuwe maken) heeft haar passie.
Samen zitten ze ook in de organisatie van kunstenaarsvereniging
Kunstig Oost met nog een derde bestuurslid, Jaap Bos.
Daarnaast worden er diverse workshops en lezingen gehouden, welke
voor iedereen toegankelijk zijn. De aftrap was dit jaar op 8 september
met een schilderworkshop van Doet Boersma welke vol zat en een groot
succes was. Zaterdag 20 Oktober is er een Beeldhouwworkshop van
Jaap Bos van 13.30 – 17.00 uur. Het verdere programma met veel
variatie van Kunstig Oost is te verkrijgen via kunstigoost@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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Thérèse en Sonja hebben vanuit hun eigen vakgebied een aantal
aantrekkelijke workshops georganiseerd:
Zaterdag 6 Oktober: Batikken
Zaterdag 13 Oktober: Schilderen met perspectief
Zaterdag 27 Oktober: Voor het eerst achter de naaimachine
Zaterdag 24 November: Schilderen, Kleur en Compositie.
Deze zijn allemaal van 13.30 – 16.30 uur en zijn inclusief koffie/thee en
materialen. Kosten: € 35,- per persoon.
Geschikt voor alle niveaus.
Voor meer info/opgave:
info@derodespreeuw.nl of
sonja@hooglanderartexpo.nl.
06-18886181
06-11301878
www.derodespreeuw.nl
www.hooglanderartexpo.nl
Tot ziens,
Thérèse Pietersma en Sonja
Hooglander
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Wanneer kan ik een koop ongedaan maken?
Heeft u iets gekocht, maar wilt u van de koop af? Dan is dat in
sommige gevallen mogelijk.
Het product is niet goed
Werkt uw aankoop niet goed? Dan heeft u een ondeugdelijk
product gekocht. U moet éérst de verkoper de kans geven om het
product te herstellen of te vervangen. Pas als de verkoper dit
weigert of niet reageert, dan heeft u het recht om de koop te
ontbinden. U maakt hiermee de koop ongedaan. De verkoper krijgt
het product terug en u krijgt uw geld terug.
De verkoper heeft onjuiste informatie verstrekt
Heeft de verkoper u geen, te weinig of onjuiste informatie
gegeven, terwijl hij kon weten dat die informatie belangrijk voor u
was bij het sluiten van de koop? En had u de overeenkomst niet
gesloten als u vooraf de juiste informatie wel had gehad? Dan kunt
u de koop misschien ongedaan maken vanwege 'dwaling'. Stuur
de verkoper een brief of e-mail waarin u aangeeft dat u de koop
wilt 'vernietigen' wegens dwaling.
Ik heb me bedacht
 Ik heb aan de deur/op straat gekocht
De verkoop aan huis of op straat door een bedrijf heet koop
buiten de verkoopruimte (voorheen colportage). Koopt u iets aan
de deur dat duurder is dan € 50,-? Dan heeft u een wettelijke
bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de overeenkomst
ongedaan kunt maken. Dit kunt u doen via het
herroepingsformulier of een aangetekende brief.
De verkoper is verplicht om u over deze bedenktijd te informeren.
De bedenktijd start op de dag nadat u het product heeft
ontvangen. U kunt ook vóór de aflevering van het product van de
bedenktijd gebruik maken.
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 Ik heb via internet of telefoon van een bedrijf gekocht
Heeft u via internet of
telefoon bij een bedrijf een
aankoop gedaan? Dan
gelden de regels voor
koop op afstand. U heeft
dan een wettelijke
bedenktijd van 14
dagen. Deze bedenktijd
geldt voor bestellingen via
internet, telefoon, fax en
bonnen in een krant of
tijdschrift. De bedenktijd
geldt ook voor aankopen
op afstand bij een verkoper
in een EU-land, Noorwegen en IJsland.

Binnen deze 14 dagen heeft u het recht om de koop ongedaan te
maken. U hoeft geen reden op te geven. De verkoper is verplicht
het geleverde terug te nemen en mag u daarvoor geen
(annulerings)kosten in rekening brengen. U betaalt alleen de
verzendkosten om het geleverde terug te sturen als de verkoper u
vooraf hierover heeft geïnformeerd.
 Ik heb via Marktplaats gekocht
Op Marktplaats koopt u tweedehands producten. Bij kopen en
verkopen via Marktplaats is er meestal sprake van een koop
tussen particulieren. De wettelijke regels die gelden als u iets
koopt bij een bedrijf gelden hier niet. Wel moet de verkoper juiste
informatie geven over
het product en
moet de koper het
product
onderzoeken. Een
koop bij een
particulier is lastiger
ongedaan te
maken dan een koop bij
een bedrijf,
omdat u minder
wettelijke
bescherming heeft.
 Ik heb in de winkel gekocht
Koopt u iets in een winkel, terwijl u het niet had willen kopen? Dan
heeft u geen wettelijke bedenktijd. Soms biedt de verkoper u wel
een ruilmogelijkheid of een tegoedbon, of krijgt u zelfs uw geld
terug. Dit is een gunst van de verkoper. Hij is niet verplicht om uw
product te ruilen of geld terug te geven. De mogelijkheid om te
ruilen of teruggave van uw geld moet op de kassabon staan of
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vermeld worden in de winkel zelf. Ook moet u voldoen aan de
voorwaarden die de winkel stelt. Zo kan een winkel eisen dat u
alleen een product mag ruilen als de verpakking nog dicht is.
Dus zodra op de kassabon of in de winkel staat dat u het product
mag ruilen onder bepaalde voorwaarden, dan mag u de verkoper
daar ook aan houden.
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.

12

Krachtig Assen-Oost! Bijeenkomst 18 oktober
Een krachtig Assen-Oost met bewoners
die hier met plezier wonen, leven en elkaar
ontmoeten in een gezonde buurt. Daar zou
elke bewoner van deze wijk belang bij
moeten en kunnen hebben. Want een fijne
buurt geeft meer plezier in het leven!
Dat is wat waar we de bewoners van Assen-Oost graag over willen
ontmoeten. En met Assen-Oost bedoelen we iedereen: van
Diepstroeten tot en met Vreebergen en van de dorpenbuurt tot en
met Anreep.
‘Wij’ zijn een vijftal bewoners uit deze
buurten, die met een aantal professionele
ondersteuners aan de slag zijn gegaan.
We hebben geld gekregen van de
gemeente Assen om van de buurt een
nog gezondere leefomgeving te maken.
Dit met de gedachte dat we met zoveel
mogelijk mensen uit deze wijk in gesprek
willen gaan. Praten over gezondheid in de meest brede zin van het
woord, veiligheid, hulp kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten,
activiteiten in de buurt, wat er te doen is, erbij horen enz.
Op 18 oktober om 19.00 uur in de oude Vredeveldschool ben je
welkom om hierover te praten en willen we kijken hoe tevreden u
bent en waar nog meer wensen, mogelijkheden en kansen liggen.
Voel je niet beperkt vanwege leeftijd of dat een idee toch niet kan.
De gemeente Assen geeft ons als bewoners de
kans om zelf te bepalen wat we graag willen
als het om onze gezondheid en die van de wijk
gaat!
Namens de wijkbewoners,
Frank Posthumus, Anne Nienhuis, Roeli Prikken, Henk Blouw en
nog een bewoner uit Diepstroeten (naam wordt nog bekend
gemaakt).
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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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Maak kennis met Paramedics via de Albert Heijn
sportactie
Vorig jaar heeft de eerste landelijke spaaractie van de Albert Heijn in
samenwerking met het NOC*NSF plaatsgevonden. Deze actie is
bedoeld om meer Nederlanders aan het sporten te krijgen. Rhea de Bies
van Albert Heijn: “Zo'n doelstelling, om heel Nederland aan het sporten
en bewegen te krijgen, dat doe je niet binnen één jaar. Daarom zetten
we ons ook de komende jaren daarvoor in. Met de ervaringen die we dit
jaar hebben opgedaan, zal de actie volgend jaar beslist nóg succesvoller
worden!”
Paramedics heeft vorig jaar deelgenomen aan deze actie en zal dit jaar
ook weer bij het aanbod staan. Kom dus langs voor extra gratis
proeflessen yoga, fitness, buitenFit, tái Chi of Pilates! Meer informatie
volgt via de website en Facebook. Of ga naar de officiële actiepagina via
de Albert Heijn die beschikbaar is in september.

Valprevetieweek van 1 t/m 7oktober
In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65plusser een val waardoor hij of zij naar de
Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis
moet. Tijdens de Valpreventieweek wil VeiligheidNL
daarom landelijk aandacht vragen voor
valpreventie. Zorgverleners in het hele land
organiseren die week activiteiten, ook bij Zorggroep
Drenthe. Paramedics verzorgt tijdens deze week
een aantal activiteiten op locatie de Vijverhof in
Assen. De activiteiten zijn bedoeld voor mensen vanuit de Vijverhof en
vanuit de wijk. Deze activiteiten vinden plaats op maandagmiddag 14.3016.00 uur en de gehele woensdag van 10 uur tot 16.30 uur.
Op dinsdagmorgen (locatie de Dissel, Marsdijk) en donderdagmiddag
(locatie de Schulp, Assen-oost) staan onze fysiotherapeut en
beweegcoach klaar om u een korte test af te nemen en te adviseren op
het gebied van valpreventie.

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
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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.
30 September: 11.00 - 17.00 uur: Kunstroute Kunstig Oost
6 Oktober: 13.30 – 16.30 uur: Batikken (door De Rode Spreeuw, incl.
materialen) € 35,13 Oktober: 13.30 – 16.30 uur: Schilderen met Perspectief
(door
Hooglander Art Expo, incl. materialen) € 35,20
Oktober: 13.30 - 17.00 uur: Workshop Beeldhouwen van Jaap Bos,
€ 20,- (incl. materialen) www.aardscheveld.nl
27 Oktober: 13.30 – 16.30 uur: Voor het eerst achter de naaimachine
(door De Rode Spreeuw, incl. materialen) € 35,18 November:
15.00 uur: Presentatie Sonja Hooglander Film Land Art Project
"Levens des Doods", € 7,50 www.hooglanderartexpo.nl
24 November: 13.30 – 16.30: Schilderen, Kleur en Compositie (door
Hooglander Art Expo, incl. materialen) € 35,- aanmelden
4 Januari 2019: 20.00 uur: Nieuwjaarsborrel(ook graag aanmelden)
10 Februari: 15.00 uur: Lezing Twan Kiens: De Magie van Techniek,
€ 10,- www.twannie.eu
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Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oost
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Start Therapeutisch Oncologisch Programma (TOP)
bij Paramedics.
Eind november start bij Paramedics het TOP project in samenwerking
met o.a. Huisartsenzorg Drenthe (HZD), die dit programma ontwikkeld
heeft. Verschillende partijen zijn betrokken om het TOP Project vorm te
geven in Assen. Naast de fysiotherapiepraktijken SKS en Paramedics
werken ook Diëtistenpraktijk Drenthe, het Behouden Huys, verschillende
huisartspraktijken en WZA hieraan mee.
Het Therapeutisch Oncologisch Programma (TOP) is ontwikkeld voor
oncologiepatiënten die meer dan zes maanden geleden de diagnose
kanker hebben gekregen. Patiënten uit (regio) Assen kunnen hier vanaf
eind november 2018 aan deelnemen.
Doet u mee?
Dan krijgt u één jaar persoonlijke en deskundige begeleiding en zorg op
maat in een veilige omgeving. Individuele- en groepsbegeleiding wordt u
aangeboden door de huisarts, fysiotherapeut,
mindfulness/yogatherapeut én diëtist. We werken samen met u aan het
duurzaam optimaliseren van uw leefstijl en zelfzorg. Indien nodig kunnen
we er ook andere hulpverleners bij betrekken. De effecten van het
programma worden wetenschappelijk onderzocht door Rijksuniversiteit
Groningen en Lentis.
Kosten?
Het programma is zo ontwikkeld dat de kosten in principe binnen uw
verzekering vallen; afhankelijk van hoe u verzekerd bent.
Om hiervoor in aanmerking te komen, is een verwijzing van uw eigen
huisarts nodig. Wilt u meedoen? Meld u aan bij uw eigen huisarts.
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deelname aan dit programma kunt u mailen
met dokter Waarsenburg, huisarts en inhoudelijk projectcoördinator,
via e.waarsenburg@hzd.nu.

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161
ww.paramedics.nl
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Biljartclub De Schulp heeft plaats voor enkele
nieuwe leden op maandag en of donderdag.
Op maandag is er biljarten van 13.00 uur tor
16.30 uur. Donderdag van 19.00 uur tot 22.30
uur.
De kosten zijn voor een keer per week € 7.00
per maand en voor beide dagen € 12.00 per
maand.
De club speelt een eigen competitie waarbij een
wisselbeker beschikbaar is.
Heeft u belangstelling, kom kijken en meedoen!
U kunt zich aanmelden op
onderstaand telefoonnummer.
J.Drijver , tel.0592352820 of
0638485299

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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Natuurwerkdag 2018 op Valkenstijn
Op 3 november is het weer tijd voor de
natuurwerkdag op Valkenstijn. Vorig
jaar hebben we bloembollen gepland.
Vanwege het grote succes en het
prachtige resultaat hebben we besloten om dit jaar weer (nog meer!)
bollen te planten. Ook meedoen? Dat kan! Ga naar natuurwerkdag.nl en
zoek naar Valkenstijn. Tot ziens op 3 november! Meer informatie over
Valkenstijn? Kijk dan op landgoedvalkenstijn.nl
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Niet kampioen worden!
De ABTB-competitie is weer begonnen. Tijdens de eerste wedstrijd zei
een teamgenoot tegen mij “ik wil dit seizoen niet kampioen worden”. Zo'n
doelstelling past niet zo bij mij, maar ik ben er die avond niet op
ingegaan.
Nu ik er wat langer over heb nagedacht kom ik tot het volgende. Ik ben
in 25 jaar twee keer met een team kampioen geworden en dat vond ik
beide keren helemaal geweldig. Samen met je team je best doen om
een zo goed mogelijk resultaat te behalen ervaar ik steeds als fijn en
spannend. En als het uiteindelijk eens was gelukt om kampioen te
worden, dan gaf mij dat veel voldoening.

Ons NTTB-kampioensteam, v.l.n.r. Fedor Hazeveld, Peter Linker,
Wim Zoer en Dick Hummel
Nu was de bedoeling van mijn teamgenoot eigenlijk wat anders als het
zinnetje “ik wil dit seizoen niet kampioen worden” aangeeft. Een
kampioen promoveert normaal gesproken naar een hogere klasse en
juist dat wilde ze niet. Een hogere klasse betekent zwaardere
wedstrijden, minder winstkansen en soms ook minder gezelligheid. Dat
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iemand daar niet voor kiest kan ik op zich nog wel begrijpen. Maar het
afgelopen seizoen is de promotie van kampioenen deels komen te
vervallen. Dat kwam omdat de ABTB genoodzaakt was van vier naar
drie klassen over te gaan. Het is geen garantie dat er op het eind van het
huidige seizoen niet weer bijzondere omstandigheden zijn. Dus wil ik
maar gewoon doorgaan met het behalen van een zo goed mogelijk
resultaat. Als we dan kampioen kunnen worden (dat moet allemaal nog),
zien we dan wel weer.
Welkom bij T.T.V. Oost
Wil je ook komen tafeltennissen en kampioen worden?
Dat kan! (Leren) tafeltennissen zonder deelname aan de competitie kan
ook. Neem direct contact op voor de mogelijkheden. Stuur mij maar 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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Aanhaken in Assen-Oost
Aanhaken in huis van de buurt De Schulp! Niet alleen
haakenthousiastelingen, maar ook mensen die van breien houden
zijn van harte welkom.
Iedere maandagavond in de oneven weken om 19.00 uur in De
Schulp. Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen
Wat gaan we maken:
Mutsjes voor de goedgemutste breicampagne (hiermee vragen we
aandacht voor eenzame ouderen en zamelen geld in ), heel kleine
mutsjes voor op smoothies.
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Troost- en hartendekens voor
kinderen en jongeren die in het
dagelijks leven worden
belemmerd in hun ‘onbezorgdkind-zijn’ door een langdurige ziekte of beperking (lichamelijk,
verstandelijk en/of psychisch)
Kinderen die in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis
geplaatst zijn.
Kinderen die een gezinslid binnen korte tijd gaan verliezen of het
afgelopen jaar hebben verloren.
Mutsen voor chemopatiënten heren-, dames- en kindermutsen.
Inktvisjes voor couveusekinderen en muis jantjes voor
dementerenden.

Patronen en garen, haaknaalden, breinaalden zijn aanwezig.
Eigen inbreng van ideeën wat we ook zouden kunnen maken zijn
welkom.
Info vooraf Ineke Heijting: ineke.heijting@gmail.com 0620988455
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Activiteiten en telefoonnummers
Wilt u meedoen of meer informatie over activiteiten of verenigingen
in huis van de buurt De Schulp, dan zijn hier de contactpersonen
die u verder kunnen helpen.
Biljart maandag/donderdag
Biljart Kloosterhof
Biljart dinsdagavond
Biljart woensdagavond
Biljart dinsdagochtend
Drentse schilders
Koersbal
Kunst en kunstgeschiedenis
Lotus
Filosofie
Yoga
Haken Assen-Oost
Schaken
Schaken jeugd
Oosterkwast
Kaarten Vogelwijk
Asser klaverjasclub
Trianthakoor
Asser mannenkoor
Karate
TTV oost
Ouderengym donderdag

0592310019
0592355221
0592311609
0592373523
0592309744
0592352577
0592373523
0528230998
0592343374
0592353240
0504031778
0620988455
0592313567
0592357412
0592311709
0592312997
0592785588
0592315789
0592750148
0592311212
0592542889
0507850239

Tot ziens in huis van de buurt De Schulp

41

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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