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De nieuwe entree naar Valkenstijn Platolaan

De entree naar Valkenstijn heeft vanaf de Platolaan een hek gekregen.
Dit hek past prachtig bij ons mooie landgoed. Wanneer je vanaf de
Platolaan het landgoed Valkenstijn op loopt, kom je het tegen.
Wij, als bestuur van landgoed Valkenstijn, zagen dit hekwerk liggen op
de gemeentelijke opslagplaats. Het was toen in slechte staat, maar het
leek ons wel te passen op het landgoed. We waren bereid dit zelf wat
op te knappen, maar daar werd anders over gedacht door een
ambtenaar van cultuur, gemeente Assen. Dit hekwerk bleek een
nationaal monument te zijn en de gemeente Assen heeft het daarom
professioneel laten restaureren, alvorens het werd geplaatst. De
restauratie is gedaan door “de Rode Smit” uit de stad Groningen en ja
hij heeft zich zo genoemd, omdat de eigenaar rood haar heeft en de
rode gloed in de smederij.
Op het historische hekwerk zitten gouden decoraties. Deze decoraties
stellen granaatappels voor. Granaatappels zijn het teken van
gastvrijheid en heten de gast welkom die door de poort gaat! Dus ook
in 2019 welkom op het landgoed Valkenstijn. Het hek heeft nu een
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officiële waarde als rijksmonument, maar staat nog niet als dusdanig op
de lijst van rijksmonumenten op deze plek.
Nog even terug in de tijd: vroeger stond dit hekwerk aan de Vaart bij
het oude theater “De Kolk” en het hoekhuis waar dokter Offereins zijn
praktijk en woning had. Dat is dus rechts waar de draaikolk op het
einde van de Vaart zit als je richting politietoren kijkt. De plek waar het
hek nu staat kenmerkt een stuk historie van Assen-Oost. Want ver
voordat de Platolaan bestond liep hier het Vredeveldse pad. Het pad
Valkenstijn was en is een zijpad van het Vredeveldse pad en nog
steeds een zijingang van het landgoed Valkenstijn. Wat toen nog
Vredeveld werd genoemd. Dit pad op Valkenstijn eindigt bij de
meidoornlaan op het landgoed. Met een haakse bocht loop je dan
tussen de meidoornbomen door naar de oprijlaan. Deze situatie
bestaat al ongeveer 400 jaar. Dus als je hier loopt bedenk dan dat vele
generaties terug hier al mensen liepen. Mogelijk reden er ook koetsen
in die tijd. De meidoornlaan was toen breder.
Henk Blouw
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Hoe pak ik een echtscheiding aan?
Als u gaat scheiden, moet er veel geregeld worden in een vaak
emotionele periode. Met heldere afspraken samen met uw partner kunt
u al veel oplossen. Weet u niet waar u moet beginnen? Ons
stappenplan helpt u verder.
Stap 1 Maak onderling afspraken
Nadat u met uw partner heeft besloten te gaan scheiden, kunt u eerst
proberen om samen afspraken te maken over de echtscheiding. Het is
verstandig om de gemaakte afspraken op papier te zetten. U heeft een
advocaat nodig om de echtscheiding aan te vragen.
Stap 2 Samen scheiden: mediation
Lukt het niet (helemaal) om onderling afspraken te maken over de
echtscheiding? Dan kunt u de hulp vragen van een mediator
(bemiddelaar). Bij mediation wordt niet alleen de juridische kant van uw
echtscheiding besproken. Vaak is er ook oog voor de emoties en de
verhoudingen tussen beide partners. Mediation is vooral geschikt als u
na uw echtscheiding nog met elkaar te maken heeft, bijvoorbeeld
vanwege uw kinderen.
De twee belangrijkste uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid
en vertrouwelijkheid.
Stap 3 Of kies voor een advocaat
Is mediation niet mogelijk? Dan kunt u een
advocaat inschakelen. U laat het
onderhandelen dan over aan uw advocaat.
Uw advocaat onderhandelt dan met de
advocaat van uw ex-partner. De advocaat
vertegenwoordigt u ook bij de rechter.
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Stap 4 Neem tijdelijke maatregelen
Als u wilt scheiden, moeten er soms een aantal zaken geregeld worden
die niet zo lang kunnen wachten. Bijvoorbeeld wie in de woning mag
blijven wonen. Kunt u deze zaken niet met uw echtgenoot regelen?
Dan kunt u via een advocaat een 'voorlopige voorziening' bij de rechter
aanvragen. Dat is een tijdelijke maatregel die geldig is voor de verdere
duur van de echtscheidingsprocedure.
Stap 5 Maak de echtscheiding definitief
Het aanvragen van een echtscheiding wordt bij de rechtbank gedaan.
Dit wordt het 'verzoek om echtscheiding’ genoemd. Hieraan wordt het
echtscheidingsconvenant gehecht, waarin alle afspraken staan die u
heeft gemaakt. Heeft u samen kinderen? Dan moet u een
ouderschapsplan aan het verzoek toevoegen. Het verzoek om
echtscheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend bij de
rechter.
Stap 6 Rond de echtscheiding af
Heeft u samen met uw ex-partner om een echtscheiding verzocht? Dan
geeft de rechter in zijn uitspraak aan dat het 'echtscheidingsconvenant'
onderdeel uitmaakt van de 'echtscheidingsbeschikking'. Hiermee
bedoelt de rechter dat uw afspraken (het echtscheidingsconvenant)
hoort bij zijn uitspraak (de echtscheidingsbeschikking).
Stap 7 Laat de echtscheidingsbeschikking inschrijven
Uw echtscheiding is officieel als de uitspraak is ingeschreven in de
registers van de burgerlijke stand.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
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
Balieopenstelling: maandag van 14-16 uur en donderdag van 9-11 uur.
Spreekuur op afspraak
Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 09.00 tot 18.00 uur via 09008020 (0,25 ct p/m/) Internet: www.juridischloket.nl
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Natuurpad op Valkenstijn
We zijn bezig met het ontwerpen van een
natuurpad op Valkenstijn, gesponsord door de
NAM.
Het doel daarvan is:
 De

natuur van Valkenstijn onder de
aandacht brengen.

 Ontmoeten

van verschillende groepen mensen.

Het natuurpad is bedoeld voor wijkbewoners, zoals
schoolkinderen (met hun ouders), ouderen uit de wijk en mensen
met een beperking.
We beginnen met de aanleg van een kabouterpad. Dit pad willen
we ook interessant maken voor ouderen.
We zoeken mensen die mee willen denken in de opzet en de
uitvoering. Ben je creatief, houd je van de natuur, heb je
misschien een ander idee dat hierin past? Neem dan vooral
contact op met k.poelstra@cosis.nu of 0653164707
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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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Wandelvereniging Eendracht Assen
Op 6 april 2019 is onze jaarlijkse wandeltocht. De
tochtencommissie heeft weer een mooie afwisselende voettocht
uitgezet met diverse natuur en vergezichten. Houdt er rekening
mee dat de paden zowel verhard als onverhard zijn. Er is weinig
hoogteverschil. In een ongedwongen sfeer kan een zelf gekozen
afstand gewandeld worden. Op de langere afstanden is er een
rustlocatie om eventueel wat te drinken of voor een sanitaire
stop. Voor vertrek krijgt u een routebeschrijving en onderweg zijn
er pijlen langs de route. De start is bij de
kantine van de voetbalvereniging Asser
Boys, Lonerstraat 1.
De starttijden zijn:
40 km. vanaf 8.30 uur tot 9.00 uur
25 km. vanaf 9.00 uur tot 9.30 uur
15 km. vanaf 9.15 uur tot 13.00 uur
10 km. vanaf 9.15 uur tot 13.00 uur
5 km. vanaf 9.15 uur tot 13.00 uur
Het startbureau sluit om 17.00 uur!
Bezoek voor meer informatie onze
website https://eendrachtassen.nl of mail naar de secretaresse
jeanette.alberts@hotmail.com
We hopen op veel wandelaars!
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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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Documentaire ‘Het fenomeen Bruno Gröning’ in
huis van de buurt De Schulp, Assen
De indrukwekkende documentaire ‘Het fenomeen Bruno Gröning – Op
het spoor van de wondergenezer’ toont de gebeurtenissen rondom
Bruno Gröning. Vijftig getuigen uit die tijd vertellen van hun genezing of
over wat zij met Bruno Gröning hebben beleefd. De documentairefilm
‘Het fenomeen Bruno Gröning’ draait op zaterdag 26 januari, 11.0017.00 uur (incl. 2 pauzes). Locatie filmvoorstelling: Wijkcentrum De
Schulp, Buizerdstraat 10, 9404 BB Assen, toegang gratis (een
vrijwillige gift is welkom), meer informatie en reserveren via 0592319323 of via www.bruno-groening-film.org
In 1949 beheerst een naam met vette koppen de kranten: Bruno
Gröning. Speciale edities worden over hem gedrukt. Radio en
weekjournaal berichten. Er wordt een bioscoopfilm opgenomen. Waar
hij ook opduikt, verzamelen duizenden mensen zich om hem heen. Ze
komen van overal. Gröning wordt een wereldgebeuren.
Maar zij die zich om hem heen verzamelen, zijn geen aanhangers of
fans. Het zijn zieke mensen. Door oorlog terneergeslagen, door artsen
opgegeven, kennen ze slechts één wens: gezond worden, bevrijd van
nood en pijn. Bruno Gröning zal hen helpen. En hij helpt. “Er bestaat
geen ongeneeslijk – God is de grootste arts”, zijn z’n woorden. En het
ongelooflijke gebeurt: ontelbare zieken worden gezond – lammen
lopen, blinden zien.
De documentaire “Het fenomeen Bruno Gröning – Op het spoor van de
wondergenezer” toont op objectieve wijze de dramatische
gebeurtenissen van destijds. Originele film- en geluidsdocumenten,
archiefmateriaal, meer dan 50 getuigen uit die tijd, daarbij nog kostbare
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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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speelfilmscènes. Dit alles maakt de film tot een indrukwekkende
gebeurtenis.
Een film met bijzondere kracht. Veel toeschouwers vertellen hoe ze, bij
het zien van de film plotseling een kracht, een kriebelen, een stromen
in het lichaam hebben gevoeld. Voor de meeste mensen een volledig
nieuwe ervaring. Enige berichten zelfs van het verdwijnen van pijnen,
ongemakken en andere kwalen.
Gröning is in 1959 gestorven. Maar ook nu nog gebeuren er bijzondere
genezingen. Hoe is dit mogelijk? De kracht die destijds door Bruno
Gröning werkte, werkt nog steeds. De feiten spreken voor zich:
genezingen van kanker, angina pectoris, reuma en osteoporose, maar
ook van drugsverslaving en andere verslavingen. Artsen bevestigen de
successen. Bekijk deze film en overtuig u van het fenomeen Bruno
Gröning.Verdere informatie over de film vindt u op: www.brunogroening-film.org Informatie over de Bruno Gröning-Vriendenkring vindt
u op: www.bruno-groening.org Informatieve lezing:
Woensdag 13 februari, aanvang 19.30 uur, informatieve lezing over
‘Hulp en genezing langs geestelijke weg door de leer van Bruno
Gröning’, locatie: De Vijverhof, Vredeveldseweg 75, 9404 CC Assen.
Toegang gratis (een vrijwillige gift is welkom). Meer informatie hierover
via www.bruno-groening.org of tel. 06-24354254 of e-mail:
netherlands@bruno-groening.org
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Terugblik en vooruitblik huis van de buurt
De Schulp
Inmiddels zijn we begonnen in het jaar 2019. De meeste goede
voornemens zijn misschien al wat afgezwakt. Maar in ons
gezellige buurthuis kunt u sommige van deze voornemens op
een prettige manier weer oppakken. Ga biljarten, klaverjassen,
zingen, verven. Doe aan yoga, karate of schaken. Een beetje

teveel van het goede? Verdiep je in filosofie of kunst.
En dit is nog maar een kleine greep uit de activiteiten in het
buurthuis. Kijk voor meer informatie op de website of in de
wijkkrant. Uiteraard kunt u ons ook volgen op facebook. Het
bezoeken van de website is een aanrader, want ook dit jaar
staan er weer mooie activiteiten op stapel. In 2018 is gebleken
dat we jammer genoeg een paar keer nee moesten verkopen
omdat de zaal vol zat. Dat wilt u toch niet meemaken!
De filmvoorstelling Wildernis in Drenthe was helemaal
uitverkocht. Voor de historische vereniging waren twee avonden
nodig.
Dus houdt u zowel de website als facebook nauwlettend in de
gaten!
Voor de medewerkers van huis van de buurt De Schulp zijn de
feestdagen al weer lang verleden tijd. De kerstspullen liggen
weer in de mottenballen en de laatste glitters zijn onder het tapijt
geveegd.
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Sjaakie is met haar ( ja het is een vrouwtje) tweede jeugd bezig
en zorgt regelmatig voor verhitte zoektochten. Nadat ze vorige
kerst voor de dood is weggesleept is ze
tieriger dan ooit en weet wanneer het
weekend is en ze een paar dagen alleen zal
zijn. Dan wordt het tijd om je te verstoppen
om de mensen nog een tijdje vast te houden.
O ja, het begint een beetje te lijken op een
LP waar de naald blijft hangen, maar er is
nog steeds de mogelijkheid om zelf een activiteit te starten. Het
bestuur wil hier graag medewerking aan verlenen. Wie o wie
heeft een idee en voert het uit?
Verder hopen we weer op een mooi, gezellig jaar met veel
activiteiten en fijne cursussen voor jong en oud. Zodat de wijk
Assen-Oost een levendige wijk blijft waar het goed toeven is. En
huis van de buurt De Schulp draagt daar haar steentje in bij.
Tot ziens in huis van de buurt De Schulp!

Nu ook elke Zondag open van
12.00 uur tot 17.00 uur
Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen
0592-315730 info@oosterhof.cigo.nl

Parate Service
Administratief &Fiscaal
Servicebureau
Kloekhorststraat 29 Kamer 1.10 9401 BB Assen
Telefoon: 0592-314864 E-mail: info@parateservice.nl
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Centrum Leven met Kanker

Het Centrum Leven met Kanker fietst voor de 10e keer de berg op
tijdens Alpe d’HuZes op donderdag 6 juni 2019.
Sinds 2010 zijn de mensen van het Centrum Leven met Kanker
(CLMK) trouwe deelnemers aan Alpe d’HuZes. Het CLMK ondersteunt
het initiatief van Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor noodzakelijk
onderzoek. Het CLMK doet dat middels hun kracht: mensen
begeleiden, met of zonder kanker, met als eindresultaat de Alpe d’Huez
beklimmen op 6 juni 2019.
We bereiden ons als team voor: trainen samen, delen samen en
ondersteunen elkaar. Het benodigde geld zamelen we met elkaar in
voor meer onderzoek en betere behandelingsmogelijkheden. Maar
bovenal: we zetten een prestatie van formaat neer, vanuit een positieve
insteek om te leven met de gevolgen van de ziekte kanker. Hoe mooi is
dat! Ons team bestaat uit (ex-) kankerpatiënten en/of hun naaste
familie en vrienden.
Naast het “gewone” leven weer oppakken, het ondergaan van
behandelingen, het werken aan herstel of het leren omgaan met de
gevolgen is het een hele opgave voor de (ex-) kankerpatiënt om de
financiële middelen bij elkaar te krijgen om mee te doen aan Alpe
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d’HuZes. Daarom is een aantal gezonde leden aan het team
toegevoegd die met name de fondsenwerving en acties op zich nemen.
Voor 2019 hebben zich 2 teams tot doel gesteld zoveel mogelijk geld
in te zamelen, om dit vervolgens in te zetten via de stichting Alpe
d’HuZes in de strijd tegen deze vreselijke ziekte.
Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zijn wij actief bezig met het
organiseren van allerlei acties zoals een sponsordiner in Restaurant en
Grandcafé Liff te Assen met daarbij een veiling met sport gerelateerde
items en kunstwerken. Het verkopen van loten. Het organiseren van
concerten.

Op vrijdag 15 februari a.s. is er een concert in huis van de
buurt De Schulp met medewerking van piratenkoor
'Voorwaarts Voorwaarts' uit Hoogezand-Sappemeer en Opa’s
kunstgebit uit Tynaarlo
Het koor en Opa’s Kunstgebit zullen volledig belangeloos optreden en
de opbrengst van het concert komt dus helemaal ten goede aan het
goede doel en onze actie voor Alpe d’HuZes. Kaarten à € 10,- zijn
verkrijgbaar aan de kassa bij De Schulp, Buizerdstraat 10 te AssenOost of in de voorverkoop via Paramedics Assen.
Telefoon 0592 - 31 11 61.
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Wat gebeurt er op De Regenboog….
Kindcentrum de Regenboog is een school waar we werken vanuit de
christelijke traditie en het jenaplanonderwijs concept. Op de
Regenboog hebben we dagelijks een moment van bezinning. We staan
stil bij het leven en hoe het met ons gaat. De Bijbelverhalen zijn een
uitgangspunt om met elkaar in gesprek te gaan. Gesprekken vinden
plaats in de kring. De kring is een mooi symbool voor verbinding. Er is
geen begin en geen eind aan deze vorm. De kinderen hebben zicht op
elkaar en staan in contact met elkaar. In de kring worden veel
gesprekken gevoerd. We praten over het welbevinden van de kinderen,
over het werk dat ze maken op school, over het buitenspelen, over
waar kinderen trots op zijn, over de leermomenten. Door gesprekken te
voeren leren kinderen kritisch te zijn op hun eigen handelen een
mening te vormen en hun gedachten
onder woorden te kunnen brengen.
Vanaf groep 1 stimuleren we kinderen
om te vertellen. Op de Regenboog
hebben de kinderen twee wekelijks
een klassenvergadering. Deze
vergadering wordt geleid door een
leerling, die als voorzitter de
gesprekken stuurt. De secretaris
houdt de gemaakte afspraken bij en de penningmeester is
verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven in de klassenpot.
Gedurende de twee weken mogen de kinderen op een briefje een
vraag, een wens of een compliment noteren. Deze briefjes zijn de
onderwerpen voor een vergadering. De leerkracht is onderdeel van de
groep. De klassenvergadering is een mooi stukje burgerschap waar wij
met elkaar heel trots op zijn.
Gesprekken gaan ook over de thema’s waar we
op dit moment mee bezig zijn. Zo heeft groep
3/4/5 gewerkt over het menselijk lichaam, daar
zijn veel gesprekken over gevoerd en veel
vragen over gesteld. Kinderen hebben
antwoorden gevonden op hun vragen en ouders
uitgenodigd die veel over het lichaam weten om te vertellen in de
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groep. Zo is er een kraamverzorgster en een dokter in de groep
geweest om vragen te beantwoorden aan de
kinderen.
In de bovenbouw gingen de gesprekken over de
Grieken en Romeinen. De kinderen hadden
tientallen vragen over hun kleding, hun eten, hun
geloof, tradities, gebouwen, etc. De antwoorden
van de vragen waren te zien in het klaslokaal. Er is kleding nagemaakt,
er zijn maquettes gebouwd, een muurkrant geschreven. Alle
antwoorden worden gepresenteerd aan elkaar en aan het einde van
het thema ook aan de ouders.
Communiceren is een van de belangrijkste vaardigheden in onze
samenleving. Je gedachten kunnen uiten, je mening kunnen vormen, je
mening kunnen beargumenteren. Kritisch mogen zijn op je eigen
handelen, maar ook op elkaar. Gesprek, een prachtig speerpunt waar
wij als school ontzettend trots op zijn.
Het team van De Regenboog
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Echt werk maken van je doelen
doe je met het
leefstijlprogramma “Gewoon”
Gezond
Paramedics is dé plek om te starten met een gezonde leefstijl. Gezond
leven is meer dan alleen gezond eten en bewegen. Ook bij ziekte zou
gezond(er) leven een plek moeten hebben in het dagelijks leven. Om
die reden zouden we “Gewoon” Gezond moeten gaan leven. Geen
shakes of diëten, maar met een persoonlijke coach zoeken naar
aanpassingen die voor jou werken op het gebied van bewegen,
voeding en ontspanning.
Wat maakt “Gewoon” Gezond speciaal?
Onze leefstijlcoaches zijn HBO geschoold
op leefstijl en duurzame
gedragsverandering. Het is een
programma waarbij persoonlijke doelen en
persoonlijke aanpak centraal staan. We
gaan als eerste realistische doelen stellen.
Hierbij is prioriteiten stellen belangrijk. Afvallen is bijvoorbeeld een
prima doel, maar mogelijk is het stabiliseren van uw medicijngebruik
een belangrijker doel.
Het programma bevat:
 Een leefstijlcheck met één van onze Leefstijlcoaches
 Wekelijks persoonlijk contact met je eigen coach
 Een onbeperkt sportabonnement voor 3 maanden t.w.v. €49,65
per maand
 Begeleiding in de zaal, tijdens de zaaldiensten
 Twee evaluatiemomenten (tevens testmomenten)
 Toegang tot onze besloten Facebookgroep waarin je met
anderen in contact kunt komen en leuke artikelen gedeeld
worden
 Uitnodigingen voor onze speciale workshops gericht op leefstijl
Het programma is beschikbaar voor een pakketprijs van €69,95 per
maand.
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Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 |www.paramedics.nl

Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oost
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Pauze vrijdagochtendgroep
In de pauze schuiven we even wat tafeltjes en stoelen bij elkaar waar
we dan met z'n allen omheen gaan zitten. Vaak komen er allerlei
gesprekken op gang en zo bleek laatst dat de wieg van enkele leden
van onze groep in Den Haag had gestaan. Wil Slootweg vertelde dat hij
zijn jeugd daar doorgebracht had in een buurt waarop “de eerste klap is
een daalder waard” van toepassing was. Dat paste helemaal niet in het
beeld dat ik van hem heb. Dus heb ik hem meteen gevraagd of ik een
stukje over zijn leven voor de wijkkrant mocht maken. Daar wilde hij
graag aan meewerken.

Wil met z'n trouwe viervoeter
Wil was de middelste van drie jongens in het gezin. Toen moeder er
alleen voor kwam te staan lukte het haar ondanks alle moeite niet om
en de kost te verdienen en haar nog heel jonge kinderen voldoende tijd
en aandacht te geven. Toen Wil 5 jaar was kwam door toedoen van de
buurt de kinderbescherming poolshoogte nemen met als gevolg dat de
kinderen in het oosten van het land in een kindertehuis werden
geplaatst. Daar ging Wil ook naar school. Dat ging goed!
Na vier jaar was de thuissituatie weer zodanig dat Wil weer naar huis
mocht. Moeder had een nieuwe man leren kennen die met
haarsamenwoonde. Die verbetering was helaas niet blijvend. Die
nieuwe
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man had een 'kwade dronk' over zich en steeds vaker ging aan het
eind van de week een flink deel van zijn net ontvangen loon op aan
sterke drank. Met Wil ging het in Den Haag op school ook niet meer zo
goed. De jongens in zijn omgeving waren er vooral op uit om geintjes
en kattenkwaad uit te halen. Dat gebeurde in en buiten de school. Wil
deed al gauw hieraan mee en op school ging dat ten koste van het
“aandacht bij de les houden”.
Een verbetering was de verhuizing van de Schapenlaan naar de
Majubastraat. Daar heerste een andere en betere sfeer, die Wil goed
beviel. Daaraan terugdenkende zegt hij: ‘de jeugd ging daar op een
heel fijne manier met elkaar om, we praatten en voetbalden veel met
elkaar. Ik heb daar op straat ook nog gevoetbald met Dick Advocaat’.
Op de mulo ging het, mede door de pubertijd, na twee goede jaren toch
weer mis. Zo kwam Wil op jeugdige leeftijd al aan het werk bij een
installateur als bouwvakker.
In de bouw heeft Wil verschillende werkgevers gehad. Hij kreeg zo te
maken met allerlei leidinggevenden en sommigen daarvan zagen dat
hij tot meer in staat was. Die hielpen hem in de goede richting. Dat
betekende kantoorwerk in combinatie met avondschool. En toen hij
verkering kreeg met Ria, kreeg hij helemaal de wind in de zeilen. Zijn
moeder vertelde later dat hij toen van de ene dag op de andere een
totaal ander mens was geworden. Zijn luiheid en onverschilligheid
hadden plaats gemaakt voor betrokkenheid en zorgzaamheid.
Na verloop van tijd kreeg Wil een baan bij de Rijksgebouwendienst.
Daar was hij ondermeer betrokken bij verbouwingen en
onderhoudswerkzaamheden van Paleis Noordeinde in
Den Haag en het Rijksmuseum in Amsterdam. Later
kreeg hij bij deze dienst 'standplaats Groningen'. Wil en
zijn Ria zijn toen in Assen komen wonen. Inmiddels is
hij ruim vijf jaar met pensioen.
Wij kennen Wil nog steeds als een zorgzame en betrokken
medespeler. Hij is vaak in de vrijdagochtendgroep de mensen
behulpzaam bij het verbeteren van hun tafeltennistechniek. Daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.
Welkom bij T.T.V. Oost.
Wil je ook proberen of tafeltennis wat voor je is? Neem dan even
contact op voor de mogelijkheden. Stuur mij maar een mailtje of meld
je aan de bar in huis van de buurt De Schulp.
Albert Eleveld email: albertmarteneleveld@outlook.com
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Paramedics opent haar deuren in Zuidwolde
Met grote vreugde kondigen wij aan dat Paramedics in januari haar
deuren opent in Zuidwolde. Paramedics gaat de plek invullen van
Fysiotherapie de Wolden aan de Landschapslaan 1 in Zuidwolde.
Fysiotherapeut Marije Hulzebos gaat starten met het behandelen van
rugklachten- nekklachten en revalidatieprogramma’s. Ook voor andere
spier- pees- en gewrichtsklachten kunt u bij haar terecht.
De praktijk is gevestigd in Bewegings- en zonnestudio Zuidwolde
(www.bewegingsenzonnestudiozuidwolde.nl)
Vergoedingen
Paramedics heeft in 2019 een contract
met álle zorgverzekeraars en
declaraties kunnen dus altijd direct door
ons geregeld worden. Als u gewend
bent om dit zelf te doen kan dat ook. U
krijgt van ons in dat geval een factuur
mee.
Specialisaties
Paramedics gaat zich in Zuidwolde met name richten op
gewrichtsklachten zoals rugklachten, nekklachten. Fysiotherapeute
Marije Hulzebos is ook werkzaam in het Rug Nek Centrum Assen, een
begrip in Assen en omstreken wanneer het gaat om de beste
behandelingen bij rug en/of nekklachten. Deze ervaring neemt ze nu
dus mee naar Zuidwolde. Verder is de behandellocatie uitermate
geschikt voor de behandeling van:
 Schouderklachten (aangesloten bij schoudernet)
 Knieklachten
 Enkelklachten
 Sportblessures en revalidatie
 Rug en nekklachten

Bremstraat 21 | 9404 GA Assen | 0592 311 161 | www.paramedics.nl
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Belangrijke bewoner van Valkenstijn
Peter en Susan Hofstede zijn
rond 1817 op landgoed
Valkenstijn (toen nog
Vredeveld) komen wonen.
Ze verhuisden van De Vaart
(nu b&b ‘De Gouverneur’)
naar het landgoed. Peter
Hofstede (1755-1839) is een
van de bekendste bewoners
van Valkenstijn. Bekend
omdat zonder hem Assen
mogelijk een klein dorp was
gebleven. De nieuwe
bewoner mr. Petrus Hofstede was vanaf 1807 landdrost en vanaf 1814
gouverneur van Drenthe. Hij zorgde voor veel vernieuwingen en hield
zich actief bezig met de ontginning van de omgeving. Hij was de
grondlegger van de gemeentelijke zelfstandigheid en hij installeerde
het eerste gemeentebestuur. Ook wist hij koning Lodewijk Napoleon
Bonaparte in 1809 over te halen Assen stadsrechten te verlenen.
De grafsteen van Petrus en Susan Hofstede ligt inmiddels weer op de
Noorderbegraafplaats en wordt verder gerestaureerd. Dat heb ik
middels fototechnieken alvast gedaan. In vroegere dagen stonden
graven vol van symboliek en ik wil er twee uitpakken om nader te
verklaren. Allereerst de vlinders rechts- en linksboven in de krans.
Deze zijn te vinden op zowel algemene als christelijke graven. In zijn
algemeenheid staat de vlinder voor de kortstondigheid en de teerheid
van het leven. De christelijke symboliek is tweeledig: net als de vlinder
doorloopt de mens een drietal stadia: het leven, de dood en dan de
wederopstanding . Maar de vlinder komt te voorschijn uit de pop en
vliegt weg, zoals de ziel het aardse lichaam ontstijgt. Rechtsonder staat
de bekende zandloper, die het vervliegen van de tijd aangeeft. Maar
deze is bijzonder, doordat het zowel een duivenvleugel als een
vleermuisvleugel heeft die de dag en daarmee de nacht symboliseert.
De graftombe van de familie Valkenstijn staat ook vol symboliek en
daarover kun je lezen op onze website
http://www.landgoedvalkenstijn.nl
Henk Blouw
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Biljarten in huis van de buurt De Schulp

In huis van de buurt De Schulp kunt u iedere werkdag een potje
biljarten! Zowel overdag als in de avonduren zijn er voldoende
mogelijkheden!
Bent u geïnteresseerd, kom dan kennismaken met de diverse
clubs overdag of op de avond. Er is ook nog een mogelijkheid om
een nieuwe club te starten op maandagavond. Kom langs en
ontdek de gezellige sfeer van huis van de buurt De Schulp!
Momenteel is er ook plaats op de donderdagavond voor
enkele gezellige biljartliefhebbers.
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Cursus Spaans voor beginners

Start: donderdag 24 januari 2019
Tien lessen
Van 19:00 - 20:30 uur
Prijs: 145 euro inclusief lesmateriaal
Locatie: Wijkcentrum huis van de buurt De Schulp, Buizerdstraat 10,
9404 BB Assen
Aanmelden kan via de website www.tctt.nl of bel 06-46848581

Over de cursus:
Je leert op een
afwisselende, efficiënte
manier jezelf te redden in
een Spaanstalig land. Het
accent van de cursus ligt op
het leren converseren. Na
deze tien lessen weet je of
je voorgoed gevallen
bent voor deze prachtige
taal!

Marjan van Genne
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Activiteitenkalender huis van de buurt De Schulp
Maandag: Tafeltennis TTV Oost
Triantha Koor
Filosofie
NAM Kaarten
Schildersclub
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs.8
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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De Rode Spreeuw Minikunstclub
Iedere woensdagmiddag van 15.00 tot
16.30 uur ben je welkom bij de Rode
Spreeuw Minikunstclub voor kinderen
van 4 tot en met 11 jaar.
Bij de Minikunstclub leer je kunst maken!
Zo wordt er gekleid, getekend en
geschilderd.
Maar we doen ook schimmentheater en
poppentheater.
Allemaal reuze leuk om te doen.
Elke maand doen we iets anders.
We zijn de eerste maand begonnen met schilderen en tekenen.
Zo leer je over kleuren en lijnen.
De tweede maand gaan we beeldhouwen.
Dan leer je o.a. werken met klei en steen.
Zo ga je elke vier weken iets anders ontdekken.
Als er voldoende aanmeldingen zijn, dan starten we in maart
op de vrijdagmiddag ook een minikunstclub.
Wanneer je mee wilt doen kost het 7 euro, maar je kunt ook een
strippenkaart kopen. Je mag dan vier keer komen voor 20 euro.
En de strippenkaart is een jaar
geldig.
We zijn ook in de vakantie
open!
Je kunt je aanmelden op
Info@derodespreeuw.nl
Zevensterstraat 19 Assen
www.derodespreeuw.nl
https://www.facebook.com/
tel: 0618886181
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Activiteiten en telefoonnummers
Wilt u meedoen of wilt u 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!
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Huis van de buurt De Schulp
Buizerdstraat 10
9404 BB Assen
Telefoon: 0592 313 155
E-mailadres:
De Schulp-assen.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot
23.00 uur
Gesloten van 12.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00
uur tot 19.00 uur
Vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
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Aanhaken in Assen-Oost
Weet u het nog? We zijn in september begonnen met aanhaken in
huis van de buurt De Schulp. Gelukkig voelden de mensen die liever
breien zich niet buitengesloten door de titel en zijn ook in grote
getale aanwezig.
Iedere maandagavond in de oneven weken breien en haken we
vanaf 19.00 uur net zolang als we willen.
Vanwege het grote succes beginnen we ook op dinsdagmiddag.
We starten dinsdag 5 februari vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. Mocht
u moeite hebben met het tijdstip op de avond, dan is dit een mooie
gelegenheid om alsnog aan te haken.
We gaan in ieder geval door tot de zomervakantie in 2019.
Wat we zoal breien en haken:
Mutsjes voor de goedgemutste
breicampagne (ouderenfonds)

Jij breit een mutsje voor onze smoothies, die dankzij jouw
breikunsten extra opvallen in de winkel. Als dank voor je
reclamewerk, stoppen wij van innocent onze winst tijdens de
actie in iets dat we allebei belangrijk vinden: het welzijn van
ouderen in Nederland. Het Nationaal Ouderenfonds heeft daar
ook weer baat bij, omdat ze een mooie cheque krijgen natuurlijk.
Troostdekens
Dekentjes voor chronisch of levensbedreigend zieke kinderen of
kinderen, die op een andere manier niet vol van hun jeugd
kunnen genieten. Veel van deze kinderen komen al vroeg in
aanraking met het ziekenhuis. Ook broertjes en zusjes van deze
kinderen komen we wat troost brengen; zij kunnen een knuffel of
een zorgenvriendje aanvragen.
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Mutsen voor chemopatiënten heren , dames en kindermutsen.
Inktvisjes voor couveusekinderen en muisjantjes voor
dementerenden.

Een Jantje is een klein gehaakt knuffeltje in de vorm van een muisje. Zij
geeft steun en prikkelt tegelijk. Ook wel de magie van een Jantje.
Door de vorm, die lekker in de hand ligt, voelen mensen zich rustiger. En
de staartjes zijn prettig om aan te friemelen. Het meest voorkomende wat
we terug krijgen van de eigenaren van een jantje is: ‘ik ben niet meer
alleen’.

Patronen en garen, haaknaalden, breinaalden zijn aanwezig. Eigen
inbreng van ideeën wat we ook zouden kunnen maken zijn welkom.
Informatie bij Ineke Heijting ineke.heijting@gmail.com
Mobiel: 0620988455

50

51

52

