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Van het bestuur
De laatste krant voor de vakantie! Vanaf 13 juli tot 26 augustus is
huis van de buurt De Schulp gesloten. In deze periode zullen er
allerlei voorzieningen en aanpassingen worden gedaan. Er worden
zonnepanelen op het dak geplaatst in samenwerking met de
Energiecoöperatie duurzaam Assen.
Afgelopen Jaren is al flink
geïnvesteerd in isolatie en
energiezuinige apparaten. Hierdoor
wordt het wijkcentrum steeds
duurzamer. Goed voor het milieu en
voor de portomonnee! Er wordt een
nieuwe vloer gelegd en stevig
nagedacht over het interieur om uw
huis van de buurt een wat modernere
uitstraling te geven.
De grote zaal is inmiddels voorzien van een nieuwe look op de
wand onder het toneel. Er is ook een draadgordijn opgehangen,
zodat bij een kleinere bezetting de zaal wat intiemer kan worden
gemaakt. Maar ook de verlichting gaat veranderen:
energiezuiniger en dimbaar.
We zijn niet alleen met het interieur bezig, maar ook alweer met
het volgende seizoen. We willen de Asser Historische Vereniging
nog een keer uitnodiging met een powerpointpresentatie over de
vroegere verkeerssituatie in Assen.
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Daarnaast komt er een presentatie over 3 maanden fietsen in
Australië en op Tasmanië door twee wijkbewoners. De intense
hitte, kamperen, het afzien en de ontmoetingen met kangoeroes,
kaketoes, wombats en de sympathieke inwoners!

Er wordt een voorlichtingsavond geplant door de
Energiecoöperatie duurzaam Assen over zonnepanelen die
geplaatst worden op het dak en waar omwonenden energie van
kunnen betrekken. Verder ligt er een plan om een jeu de boulesvereniging op te richten. Twee bewoners van de nieuwe wijk op
het voormalige eiland zijn erg enthousiast en gaan proberen dit
van de grond te tillen.
Voldoende activiteiten dus voor het volgend seizoen. Voor nadere
informatie verwijzen wij naar de website van huis van de buurt De
Schulp.
Een fijne vakantie toegewenst namens,
de medewerkers en het bestuur.
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost
Door omstandigheden deze keer een hier en daar geactualiseerd
reeds eerder geplaatst artikel uit de winter van 2015/2016.
Code rood!!
Op de eerste zondagavond van 2016 kwamen we terug in de auto
uit het westen van het land. Bij Hoogeveen hoorden we een “ping”
en op het dashboard ging een soort van sneeuwvlok knipperen, ter
waarschuwing voor “kans op gladheid”. Toen we even voorbij
Hooghalen de beide verlichte grote ‘T’s zagen staan ging de
telefoon. Het was Aart van L.T.C. (Langedijk Talmastraat
Combinatie). Zijn teamgenote Petra woont in Appelscha en had de
weersverwachting voor maandag gehoord, met daarbij de
boodschap “ga niet de weg op als het niet nodig is”. Om van
Appelscha naar Assen te komen heb je bijna alleen maar wegen
die naast een kanaal liggen. Met gladheid daar langs rijden leek
haar maar niks. Aart vroeg of we de wedstrijd 2 avonden konden
uitstellen tot woensdag avond. Dat lukte.
Ook die dinsdagavond hadden we een uitwedstrijd bij T.O.G. (Tot
Ons Genoegen) in het P.M.C.- gebouw op het GGZ-terrein. Bert,
een zeer ervaren chauffeur, ging ons brengen en na afloop weer
ophalen. Toen ik werd opgehaald werd er bij ons in de straat
geschaatst. Een mooi gezicht, maar na hooguit 200 meter zagen
we een geslipte auto weggezakt in de berm tegen een
lantaarnpaal aan. Op onze vraag of we nog hulp konden bieden
antwoordde een jongeman dat de takelauto al onderweg was. Het
was spekglad en er moest echt heel voorzichtig gereden worden.
Wat ons ook opviel was dat de wegen op het GGZ-terrein er veel
beter bij lagen dan die in de wijken. Daar was goed gestrooid en
was het nauwelijks nog glad.
De gegeven waarschuwingen gedurende deze dagen bleken wel
zinvol. Zo moest de APK-keuring van onze auto uitgesteld worden
omdat de keurmeester op weg van huis naar de werkplaats slipte
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en met z’n auto in de sloot terechtkwam. Gelukkig kwam hij er met
enkele dagen flinke spierpijn vanaf. Ook was in het nieuws dat een
Assenaar bij het uitlaten van z’n hond uitgleed en daarbij zo
ongelukkig terechtkwam dat hij kwam te overlijden.

Eén van de sporthallen in het PMC-gebouw (er is dus ook bij
T.O.G. nog plaats voor enkele tafeltennissers). Janny speelt
hier tegen Jan Meuleman. Janny won deze set in 5 games.
De woensdagavond speelden we dus bij L.T.C. Het was nog
steeds spekglad en voor ons vervoer gold hetzelfde als voor de
dag ervoor. Petra bleef ook toen in Appelscha, maar gelukkig kon
Klaas haar nu vervangen.
Voor ons waren het twee bijzondere tafeltennisavonden, die we
niet gauw zullen vergeten
Wilt u ook meer andere mensen ontmoeten en samen sportief
bezig zijn in De Schulp en, voor de uitwedstrijden, in allerlei
andere verrassende gebouwen? Kom vanaf 26 augustus 2019 ook
eens vrijblijvend bij ons ‘proeftafeltennissen’. De maandagavond is
trainingsavond, dinsdagavond is wedstrijdavond voor
thuiswedstrijden en vrijdagochtend is er gezellig recreatief
tafeltennis. Voor nadere info en aanmelding kunt u terecht bij/in
huis van de buurt De Schulp. Doen hoor, ook als u nieuwe
inwoner van Assen-Oost bent!
Albert Eleveld
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Kunstig – Oost
Zaterdag 8 juni werd voor de tweede
keer een workshop beeldhouwen
gehouden op de locatie van beeldentuin
en galerie ‘Het Aardscheveld ‘aan de
Anreperstraat. Ook deze keer hebben
deelnemers zich kunnen uitleven in het
vormgeven van een brok steen.
Iedereen ging met een goed gevoel over
het bereikte resultaat weer naar huis.
Vanwege de ruime belangstelling gaan
we in oktober nog een workshop organiseren.
Op zondag 29 september organiseert Kunstig-Oost voor de 10e
maal een kunsttocht door de wijk Assen-Oost. We willen ook dit
jaar graag laten zien dat we als wijk bijzonder veel creativiteit en
kunst herbergen. Wilt u uw kunst tonen aan huis of zoekt u een
locatie ervoor, laat het ons weten.
De voormalige Vredeveldschool aan de Zevensterstraat is dit jaar
niet beschikbaar als expositieruimte, dus zijn we op zoek geweest
naar vervangende ruimte. Die hebben we gekregen in de
‘De Zonnereep’, het verenigingsgebouw van de Buurt- en
Speeltuinvereniging Anreperstraat en omgeving. De opening zal
zijn op zondagmorgen om 10.30 uur in voornoemd gebouw aan de
Zonnedauwstraat nr. 14.
Omdat Sonja Hooglander de commissie Kunstig-Oost verlaat, zij
opende op 22 juni een Pop-up galerie annex kunstwinkel in de
Oudestraat nr.7, beschikt ze niet meer over voldoende tijd voor
Kunstig-Oost.
We doen dus een oproep aan inwoners van de wijk om
versterking, zodat we in de toekomst de mogelijkheid hebben om
de kunstroute door onze wijk te kunnen blijven organiseren.
Belangstelling? We willen u graag van de nodige informatie
voorzien.
Therese Pietersma tel. 0618886181
Sonja Hooglander tel. 0611301878
Jaap Bos
tel.
316403
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Activiteitenkalender huis van de buurt De Schulp
Maandag: Tafeltennis TTV Oost
Triantha Koor
Filosofie
NAM Kaarten
Schildersclub
Aanhaken op de oneven weken
De hele dag en avond zijn er diverse biljartclubs
.
Dinsdag: Tafeltennis TTV Oost
Aanhaken
Kaarten Oost
Oosterkwast (schildersclub)
Schaken
Computerclub HCC
Bridge
Aanhaken op de oneven weken
De hele dag zijn er diverse biljardclubs
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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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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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 morgenstond heeft……..

De morgenstond heeft goud in de mond. Als je om 4 uur opstaat in deze
tijd en om 5 uur in het veld bent met medevogelaars, dan kun je dit
verschijnsel meemaken. De ochtendzon die door de bomen heen zijn
gouden stralen laat zien. Misschien wordt deze foto in zwartwit
afgedrukt, maar neem van mij aan dat ze echt goudkleurig is. Overigens
heb ik het spreekwoord wat te letterlijk genomen, want het betekent dat
als je vroeg opstaat veel werk kunt verzetten. Maar om broedvogels te
kunnen inventariseren moet je er nu éénmaal vroeg bij zijn. De
inventarisaties vinden plaats door de leden van het KNNV Assen,
vogelwerkgroep en worden verzameld als Broedvogel Monitoring Project
(BMP) van het SOVON. Hier worden de gegevens dan ook digitaal naar
toe verzonden om over de vele jaren dat dit al gebeurt een beeld te
krijgen hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Vele
honderden vrijwilligers hebben het er dan voor over om zo vroeg op te
staan en als je éénmaal in het veld bent, dan kun je met volle teugen
genieten van de rust en het vele gezang van de vogels. Voor meer
informatie kunt u kijken op de site voor veldbiologie KNNV Assen. De
KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) is de
landelijke vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en
beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en
dieren willen weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren
natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen en wandelen,
fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen met
anderen de natuur te ontdekken? U kunt ook contact opnemen met Henk
Blouw voor informatie. Telefoon: 0592 300190.
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Kindcentrum De Regenboog
Op kindcentrum De Regenboog zijn we met de laatste loodjes bezig voor
de zomervakantie.
Groep 8 heeft de eindtoets gemaakt en is zich nu aan het voorbereiden
op de eindmusical. Zo worden de teksten ingestudeerd, de liedjes en
bijbehorende bewegingen geoefend. Het decor wordt door de kinderen
zelf gemaakt. Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen met een
goed gevoel hun basisschoolperiode mogen afsluiten. Veel kinderen zijn
als 4 -jarige gestart. Nu op de leeftijd van 12 jaar begint er voor deze
kinderen na de zomervakantie een nieuwe periode. Het voortgezet
onderwijs.
Niet alleen groep 8 is druk met de afronding. Ook de andere kinderen
zijn druk. De laatste rekenboeken worden uitgewerkt, de laatste thema’s
worden afgesloten. Ook bereiden alle groepen een presentatie voor,
voor de bedankochtend. Een parel van onze school.
Tijdens de bedankochtend zetten we alle ouders/verzorgers in het
zonnetje. Ze hebben het hele jaar ons goed geholpen en betrokkenheid
getoond. De schoolverlaters worden ook in het zonnetje gezet. Hoe doen
we dat dan? Alle groepen maken een
presentatie van 5 minuten.
Dit jaar is het thema : de Regenboog
gaat over de top! Alle teamleden zullen
ook een presentatie geven. Zo hebben
we een show van ruim een uur waar
we al onze presentatietalenten kunnen
laten zien en onze waardering uitspreken naar alle mensen die voor ons
klaar hebben gestaan.
Namens alle kinderen en teamleden van de Regenboog wensen wij u
allen een mooie zomer! In augustus is ons kindcentum weer open voor
onderwijs.
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Loopgroep Vredeveld
Hallo, mijn naam is
Karel Vos en ik ben
inmiddels al ruim 15
jaar de trainer van de
door mij opgerichte
hardloopgroep in onze
woonwijk Assen-Oost,
loopgroep Vredeveld.
Wij zijn een
hardloopgroep voor
iedereen, dus voor
jong en oud, snel en
niet snel, mannen en
vrouwen, kortom we
zijn een gemêleerd gezelschap van hardlopers. We trainen op de
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, elke week weer, de
weersomstandigheden maken ons niet uit. Hardlopers kennen niet
echt slecht weer, een regenbuitje gaat wel weer over en als het
echt heel warm is lopen we gewoon wat minder snel.

We hebben in onze wijk een prachtig hardloopgebied, helemaal na
de herinrichting van het natuurgebied tussen Assen en Deurze.
Hardlopen is in principe voor iedereen te doen, tempo is dan ook
niet het belangrijkste als je bij ons komt trainen, maar wat
belangrijk is dat je er plezier in krijgt, hebt en/of houdt, zodat je er
de volgende keer weer bij bent en ook thuis wat gaat oefenen en
op die manier vorderingen kunt maken.
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We trainen volgens de principes van de Chi-running, een methode
die maar weinig energie kost. En veelal blessurevrij lopen is ook
een uitgangspunt. Ons start- en verzamelpunt is even voor 19.00
uur op de parkeerplaats bij AH, bij de opgang van de warme
bakker.
Ik wil je graag uitnodigen om lid te worden van de hardloopgroep
en mee te gaan doen, wellicht wordt dan onderstaande foto
uitgebreid met jou erbij.

Wil je liever eerst nog wat informatie, bellen kan altijd naar 0645446383 of mailen naar karel.vos@zigo.nl
Wie weet, tot ziens op de maandagavond.
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Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oost
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Ellis van Zutphen, Oncologie fysiotherapeut
Ellis, fysiotherapeut bij Paramedics, zet zich al geruime tijd vol passie in
voor de oncologie patiënten in de praktijk en aan huis, zowel in Assen
als in Rolde.
Op vrijdag 5 juli ontvangt zij haar diploma Master of Science Oncologie
fysiotherapie en mag zij zich officieel oncologie fysiotherapeut noemen.
Haar collega’s van Paramedics zijn super trots op Ellis. Wilt u meer
weten over Ellis als fysiotherapeut? Lees dan hier een interview met
haar.
Wie ben je?
Ellis van Zutphen
Hoe lang ben je al fysiotherapeut?
In 2013 ben ik afgestudeerd en sinds die tijd werk ik al bij Paramedics.
Welke opleiding heb je gevolgd om fysiotherapeut te worden?
Ik heb de HBO Fysiotherapieopleiding in Groningen gevolgd.
Waarom heb je voor het vak fysiotherapie gekozen?
Dat is eigenlijk wel een lang verhaal. Ik wilde eerst altijd juf worden,
maar na een week meegelopen te hebben op een basisschool kwam ik
erachter dat ik dit niet mijn hele leven zou willen doen. Toen heb ik mijn
pijlen gericht op bewegingsagogie of fysiotherapie, waarbij ik mij dacht te
willen gaan focussen op de kinderen. Tijdens de eerste poging al
ingeloot voor fysiotherapie, waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt
van heb.
Wat is jouw specialisatie en waarom heb je hiervoor gekozen?
Oncologie-fysiotherapie
Nadat ik twee jaar werkervaring had als fysio kreeg ik vanuit Paramedics
de kans om mij te specialiseren. Ik ben mij toen gaan verdiepen in de
verschillende specialisaties. Ik stuitte al snel op oncologiefysiotherapeut. Niet wetende dat dat een specialisatie binnen de
fysiotherapie was.
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Op alle facetten vind ik het
bijzonder en waardevol dat ik met
deze doelgroep mag werken. De
terminale fase, zwaar maar als
oncologie-fysiotherapeut heel
waardevol om met de kennis en
handvatten die je hebt ontwikkeld
en nog verder gaat ontwikkelen,
het laatste stukje leven van
iemand zo verlichtend mogelijk te
maken. Daarnaast juist de
herstellende patiënten. Dat je wat
voor hun kunt betekenen voor
een betere participatie in de
maatschappij.
Je bent sinds 2013 werkzaam
als fysiotherapeut bij
Paramedics, vanwaar deze
keuze?
Ik had tijdens mijn opleiding al
een stage gelopen bij
Paramedics en mocht na mijn studie hier een waarneming gaan doen.
Uiteindelijk ben ik nooit meer weg gegaan. Het team hier is zo
ontzettend leuk.
Hoe ziet een werkdag van een fysiotherapeut eruit?
Heel gevarieerd. Wat ik zo leuk vind, is dat ik elke dag weer nieuwe
mensen zie en deze mensen mag helpen om hun klachten te
verlichten/verminderen of verhelpen.
Wat is de grootste uitdaging in je werk?
De diversiteit van de patiënten. Soms kom je ook complexere klachten
tegen, dan vind ik het fijn dat we in zo’n hecht en groot team werken
waar samenwerking dan ook wordt gestimuleerd .
Waarom is fysiotherapie zo leuk?
zie ook hierboven, ik kan nog wel 1000 dingen bedenken
Wat zijn de mindere leuke kanten aan het vak fysiotherapie?
Daar kan ik kort over zijn, de administratie
Wat is jouw uiteindelijke doel en droom wat betreft fysiotherapie?
Ik zou graag dit mooie vak doorgeven aan collega’s of toekomstige
collega’s door middel van lezingen of cursussen.
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De Vredeveldschool bezoekt Studio Cosi in
Assen-Oost
De leerlingen van de Vredeveldschool zijn bezoek geweest bij
Studio Cosi in winkelcentrum Vredeveld.
Op de school wordt het vak wereldoriëntatie gekoppeld aan een
thema. De komende weken werken we aan de hand van het
thema beroepen. Een bezoekje aan enkele beroepen in onze
schoolomgeving is daarom een mooie en zinvolle aanvulling.
We hebben daarom een afspraakje gemaakt met Studio Cosi.
Daar hebben we kennis gemaakt met het werk van een kapper,
een schoonheidsspecialiste en we hebben gekeken bij de tattooshop.
Vol enthousiasme kregen de leerlingen een rondleiding en konden
ze vragen stellen aan de diverse vakspecialisten. Tenslotte kregen
alle leerlingen een tasje met proefmonsters en bonnen mee om te
gebruiken bij het maken van het cadeau voor moederdag. Dit jaar
hadden we samen met de kinderen iets speciaals bedacht.
Alle moeders zijn uitgenodigd voor een verwenmiddag. Zij mogen
een bezoek brengen aan de op school nagebouwde studio’s met
als resultaat: de
allermooiste moeder.
Een aantal leerlingen
van de Vredeveldschool
weten nu al wat ze later
willen worden!
En voor degene die dat
nog niet weet kan zich
de komende weken
laten inspireren. Zo
gaan we een kijkje
nemen op de bouw
naast onze school en
krijgen we op school
nog bezoek van ouders en andere mensen die over hun beroep
komen vertellen!
28
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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
Aanhaken

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

Tot ziens in huis van de buurt De Schulp!
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Vrouwen van Nu, afdeling Assen.
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.
Ook hebben we in onze vereniging verschillende interessegroepen,
zoals: museum, wandelen, Nordic wandelen, samen uit eten, zwemmen,
bowlen, handwerken, klaverjassen, bridgen, leeskring, tuinen kijken,
fietsen, volksdansen en zingen.

En eens per jaar organiseren wij een busreis.
Het nieuwe seizoen begint op donderdag 19 september 2019. U kunt
geheel vrijblijvend deze avond bij ons komen kijken.
Ook zullen alle interessegroepen zich op onze startavond presenteren.
Dus een uitgelezen moment om kennis te komen maken met onze
actieve vereniging ! En misschien is er een leuke activiteit voor u bij,
waar u iets meer over wilt weten.
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Onze gast voor 19 september is Inez Timmer, met het muzikale
theaterverhaal Lili Marleen

Eeuwfeest van een schuldig lied, boze mensen zingen niet.
Inez Timmer neemt u bij de hand en leidt u, met het lied als rode draad,
langs de levens van de sterren van begin 20e eeuw, langs de gevoelens
van miljoenen soldaten en burgers. Lili Marleen vertelt ons veel, over
vroeger, maar ook over de angst voor oorlog en het verlangen naar
vrede.
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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Krachtig Assen-Oost
In Assen-Oost is enige tijd een experiment gaande van wijkbewoners.
Hoe kunnen we zelf krachtiger worden als we dingen willen organiseren
of bereiken en ook zelf bepalen hoe dit gaat. Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat organisaties ons ondersteunen in wat wij willen en zorgen dat
zij het niet overnemen, maar dat het van ons blijft. Hoe zorgen we dat we
elkaar kennen en ontmoeten en dingen voor elkaar doen en elkaar
helpen. Dit is in het kort waarover het wijkexperiment Krachtig AssenOost gaat.
De afgelopen periode hebben we bijeenkomsten georganiseerd om te
kijken wat we als wijkbewoners willen.
In ieder geval is eruit gekomen dat groen in de wijk en speelplekken voor
de kinderen aandacht nodig hebben en dat we een wijkbedrijf willen
beginnen van waaruit wijkbewoners zelf activiteiten organiseren om hier
gezamenlijk inhoud aan te geven.
Medio oktober wordt er weer een wijkbijeenkomst geplant en het zou
mooi zijn als er nog meer wijkbewoners naartoe komen om samen te
kijken wat we in onze wijk willen
en gaan doen. Niet alleen praten
over maar ook zelf uitvoeren. Zelf
de baas zijn.
Na de zomer volgt een precieze
datum en locatie. Die is te vinden
in onder anderen de wijkkrant van
Assen-Oost en op onze
Facebookpagina Krachtig AssenOost.
Meedenken en meehelpen om
onze fijne wijk zo optimaal te
laten functioneren? Kom dan naar
de volgende avond!
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Adverteren in de wijkkrant
Het is mogelijk om uw bedrijf of organisatie te promoten in de
wijkkrant van huis van de buurt De Schulp, door middel van een
advertentie.
U krijgt dan een advertentie in de digitale krant en in de papieren
versie. Verder een advertentie op de website en een doorlopende
reclame in huis van de buurt De Schulp doormiddel van een
rolkrant die vertoond wordt op het televisiescherm in het barzitgedeelte.
Kosten voor een advertentie:
 vermelding in het bedrijvenregister € 10,

adverteren in de wijkkrant
€ 25,- halve advertentie, € 50,- hele advertentie



een banner op de website met daarbij een link naar uw
eigen website € 25.-



voor € 75,- per jaar heeft u het hele bovenstaande pakket,
met de grootste advertentieafmeting.
Wanneer u interesse hebt, stuurt dan een mail naar:
redactie.scw@home.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur huis van de buurt De Schulp
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Welke regels gelden voor werknemer en werkgever bij
ziekteverzuim?

Kunt u door ziekte niet werken? Dan moet u zich direct ziek
melden. Er zijn nog meer regels waar u en uw werkgever zich aan
moeten houden.
Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij
uw werkgever. De regels vindt u in uw
arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. U bent
niet verplicht de werkgever te vertellen wat uw
klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische
informatie van u vragen. Wel kan de werkgever aan
u vragen of u ziek bent door een bedrijfsongeval.
De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. De
bedrijfsarts adviseert de werkgever over hoe en
wanneer u weer aan het werk kunt gaan (reintegratie). De bedrijfsarts mag alleen aan de
werkgever doorgeven: of u wel of niet ziek bent, hoe lang de ziekte
naar verwachting zal duren, de mate van arbeidsongeschiktheid.
De informatie van de bedrijfsarts heeft de werkgever nodig om
samen met u een re-integratieplan op te stellen. Hierin staan de
re-integratieverplichtingen voor de werkgever en werknemer.
De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan de werkgever
geven in verband met uw privacy. Bij medische informatie moet u
denken aan informatie over de diagnose van uw ziekte en uw
behandeling.
U moet de aanwijzingen van de bedrijfsarts opvolgen. Bent u het
niet eens met zijn oordeel? Dan kunt u een second opinion
aanvragen bij het UWV of een tweede oordeel vragen aan een
andere bedrijfsarts.
De werkgever bekijkt met u wat de mogelijkheden zijn voor
terugkeer in uw eigen functie. Is terugkeer in uw eigen functie niet
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mogelijk? Dan moet de werkgever op zoek naar ander passend
werk binnen het bedrijf. Lukt dit ook niet? Dan gaat de werkgever
op zoek naar ander werk buiten het bedrijf (re-integratie tweede
spoor). Samen met uw werkgever maakt u schriftelijke afspraken
over uw re-integratie.
Meestal moet uw werkgever uw loon doorbetalen als u ziek bent.
Heeft u een vast contract? Dan moet de werkgever 2 jaar uw loon
doorbetalen. Als uitzendkracht heeft u niet altijd recht op loon als u
ziek wordt. Heeft u geen werkgever meer die uw loon doorbetaalt?
Dan kunt u mogelijk een ziektewetuitkering aanvragen.
De werkgever kan de betaling van uw loon (tijdelijk) stopzetten als
u zich niet aan uw re-integratieverplichtingen houdt of weigert
passend werk te doen. De werkgever moet u vooraf waarschuwen
als hij uw loon wil stopzetten.
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
0900-8020 (0,25 ct p/m/) Internet: www.juridischloket.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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WIJKFEEST ASSEN-OOST
zaterdag 14 september 2019

Op 14 september vindt het 13e wijkfeest van Assen-Oost plaats met als
thema: “13 IN EEN DOZIJN IN ASSEN-OOST”.
Programma?
Een gezellige dag op onze markt met 50 kramen, muziek buiten en in De
Vijverhof (Dweilorkest De Liefhebbers, band Marlon Tjon Akkon, Ben the
Banjoman), hapjes en drankjes en allerlei activiteiten en sporten (o.a.
springkussen, BMX-parcours, voetbal) voor kinderen verspreid over de
markt en op de parkeerplaats van De Spreng. De hele dag zal de
historische cabrio-bus (gratis) door de wijk rijden met op- en
uitstappunten.
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
ondersteunen. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom en
kunnen op onderstaand rekeningnummer worden gestort. Vorig jaar
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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 14 september!
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Politie, Brandweer, Ambulance
Alarm (politie, brandweer, ambulance) 112 (spoed)Politie 0900-1844
(niet dringend) http://twitter.com/#!/PolitieAssen

Centrale Huisartsendienst Drenthe,
Huisartsenspoedpost Assen
Centrale huisartsen dienst Drenthe 0900-1120112 (voor spoedgevallen
buiten kantoortijden) 0592-391900 (kantoor), website www.chd.nl

Ziekenhuizen
Wilhelmina Ziekenhuis Assen: 0592 325555

Meldpunt Openbare Ruimte Gemeente Assen
meldpunt@assen.nl , tel.140592 Voor zaken die u in uw woonomge-ving
signaleert en om een oplossing vragen.

BUURTZORG ASSEN
Overcingellaan 17: 0623902510

Icare Thuiszorg
Telefoon wijkverpleegkundige: (0522) 27 71 18
Telefoon zorgcentrale: 0900 88 33

Meldpunt Huiselijk Geweld
Het meldpunt is telefonisch bereikbaar op 0900-3 711 711. Van 09.0016.30 uur. Na 16.30 uur is er een antwoordapparaat waarop
doorverwezen wordt naar de politie en crisisopvang.

Gas & Stroom, Nationaal Storingsnummer
0800-9009, voor storingen van gas- en stroomlevering tot en met de
meter

Water
Komt er bij u minder of geen water uit de kraan? De WMD verhelpt
storingen altijd zo spoedig mogelijk. Storing melden?
(0592) 854 545 (dag en nacht bereikbaar)

Dierenhulpdiensten
Dierenambulance Noord- en Midden-Drenthe
Het Sticht 81 9405 NT Assen tel: 0592-399099 of 06-21214171

Kindertelefoon
tussen 14.00 en 20.00 uur 0800-0432 www.kindertelefoon.nl
Zorggroep Drenthe 0592 - 33 12 32
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Heeft u iets interessants te melden over de buurt, iets wat staat te
gebeuren, misschien een verhaal over vroeger wat met Assen-Oost te
maken heeft. Een leuk voorval of een oproep om aan iets deel te nemen,
schroom dan niet, maar stuur een mail naar redactie.scw@home.nl !
Een fijne zonnige zomer toegewenst van de wijkkrantredactie.

Nu ook elke Zondag open van
12.00 uur tot 17.00 uur
Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen

0592-315730 info@oosterhof.cigo.nl
0592-315730 info@oosterhof.cigo.nl
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huis van de buurt De Schulp
Buizerdstraat 10
9404BB 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
Vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
Gesloten van 12.00 uur tot 13.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00
uur
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