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Met huis van de buurt de zomer door! 

Dit jaar kent De Schulp een korte zomerstop. We blijven langer open 

om mensen die niet op vakantie gaan een stukje ontspanning te bie-

den! Wat kunt u van ons verwachten: 

U kunt zelfstandig een fietspuzzeltocht maken vanuit huis van de 

buurt De Schulp. U krijgt dan een kopje thee of koffie met iets erbij en 

dan gaat u op pad, met een duidelijke routebeschrijving en opdrach-

ten. Bij terugkomst krijgt u een kop soep met stokbrood en kruidenbo-

ter. U kunt komen jeu de boulen onder het genot van een hapje en 

een drankje. De kosten voor deze arrangementen  bedragen 

 € 7,50. Uiteraard moet u wel reserveren! 

Iedere maand willen we bij voldoende deelname een bingoavond or-

ganiseren,. Meestal is dit op een woensdagavond. Houd hiervoor 

facebook en de website in de gaten. De inleg is € 7.50 en er wordt ge-

speeld over 8 ronden. Er zijn mooie prijzen en een stukje gezelligheid. 

U kunt zich opgeven via deschulp@home.nl of bellen naar het wijk-

centrum. 

U kunt te voet of met de fiets een route afleggen (met meegekregen 

informatie) langs de struikelstenen in Assen-Oost. De beschrijving is 

gratis af te halen bij de balie in ons wijkcentrum. 

Uiteraard kunt u ook genieten op het terras van koffie, thee met eigen-
gemaakt gebak een sorbet een lekkere lunch of soep en een tosti. 
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BUURTTEAM (gewoon) BEREIKBAAR 

 
Zoals gewoonlijk kunt u / jij voor alle vragen, ideeën voor in de buurt of 
problemen terecht bij het buurtteam in Assen-Oost van Vaart Welzijn. 
 
In deze bijzondere tijden werken ook wij veel vanuit huis. 
We zijn goed bereikbaar per mail: assenoost@vaartwelzijn.nl, 
telefoon: 088 030 5160  (de telefoniste noteert een terugbelverzoek), 

facebook:  buurtteam Assen-Oost. 
 
Regelmatig lopen of fietsen we wijkrondes en spreken mensen in de 
buurt.  
                              
Huisbezoek doen we als het echt nodig is of we bespreken tijdens een 
wandeling waar u mee geholpen bent. We houden altijd een checkge-
sprek. 
 
We werken samen met verschillende organisaties in de wijk en zo kun-
nen we snel schakelen of doorverwijzen voor andere hulp of oplossing. 
Bijvoorbeeld met huisartsen, Humanitas, thuiszorg, wijkagenten, werk-
plein, budgetcoach, kerken, Wmo, wijkbeheerder, MEE Drenthe en 
binnen MBA. 
 
Vanaf september starten we weer met het wekelijkse inloopspreekuur 
op de dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur in de Werkwereld, Bru-
nelstraat 77. Ook starten dan de gezamenlijke activiteiten zoals Wan-
delen en Buurtbakkie. 
 
Benader ons in de tussentijd gerust met uw vraag of idee; we zijn be-
reikbaar en denken graag met u mee! 
 
Hartelijke groet en blijf gezond, 
Buurtteam Assen-Oost: Jort, Julia, Freek, Deborah, Djodjie en Sita 
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Impressie van de fietspuzzeltocht op de scootmobiel 
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De Hippe Kringloop is, op dit moment, elke werkdag  

geopend  van 12:00 tot 17:00 uur.  

Voor actuele info → www.hippekringloop.nl of bezoek onze 

Facebook / Instagram pagina.  

Adres: Brunelstaat 77, ingang Pinksterbloemstraat.  

Tel: 06 14244783 

E-mail: info@hippekringloop.nl 

http://www.hippekringloop.nl
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De Hippe Kringloop, een beetje anders… 

Na weken gesloten te zijn geweest in verband met corona, zijn ook bij 

de Hippe Kringloop in juni de deuren weer geopend. Gedurende de 

gesloten periode waren we wel aan het werk, en is er flink nagedacht 

over hoe we in “het nieuwe normaal” de zaak draaiende kunnen hou-

den. Met alle regels die er op ons af kwamen viel dat niet mee, maar 

we zijn niet voor één gat te vangen en zie daar: met vereende krach-

ten is hard gewerkt aan de oplossing. 

Er is een nieuwe ingang gemaakt, waardoor er een route in de winkel 

ontstaat, en mensen elkaar niet tegen hoeven te komen. Voor zolang 

het nodig is, kunnen er een beperkt aantal mensen naar binnen, keu-

rig in goede banen geleid door onze gastheren en- dames. Hierdoor 

kunnen onze klanten op een verantwoordelijke manier shoppen in de 

Hippe. 

Ook onze horeca is aangepast. De tafels staan op gepaste afstand, 
men kan helaas niet met grote groepen binnen zitten en men moet 
reserveren. Maar daardoor is het wel mogelijk om even gezellig met 
z’n tweeën ouderwets een heerlijk kopje koffie met iets lekkers erbij te 
nuttigen of even gezellig te komen lunchen. Tevens hebben we ons 
terras uitgebreid, zodat we de komende zomermaanden kunnen ge-
nieten van al dit lekkers in de buitenlucht. Ook hier op gepaste af-
stand uiteraard. 
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Kortom, u bent weer van harte welkom in onze mooie winkel, of 

ons gezellig café. Het enige wat we vragen is wat geduld in de win-

kel en respect voor de andere klanten en onze medewerkers. Onze 

openingstijden: maandag t/m vrijdag van 12.00-17.00 uur. Tijdens 

de schoolvakantie (van 4 juli- 16 aug) zijn we op vrijdag gesloten! 

Volg ons ook op Facebook https://www.facebook.com/
hippekringloop/ en Instagram https://www.instagram.com/
hippekringloop/ 

https://www.facebook.com/hippekringloop/
https://www.facebook.com/hippekringloop/
https://www.instagram.com/hippekringloop/
https://www.instagram.com/hippekringloop/
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Zomerprogramma huis van de buurt De Schulp 

 

Fietspuzzeltocht. Individueel, arrange-

ment € 7.50 

 

Fietsen of wandelen langs struikelstenen 

Assen-Oost. Individueel. Gratis. 

 

Motortoertocht, zie hiervoor de website.  

 

Jeu de boules, arrangement € 7.50 

 

Terras open! 

 

 

 

Eerstvolgende bingo op woensdag 15 juli  8 rondes € 7.50 

 

 

Meer weten, stuur een mail naar deschulp@home.nl  

of bel 0592 31 31 55  

 

 

mailto:deschulp@home.nl
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Het coronavirus kan voor problemen 
zorgen op uw werk. Wat zijn bijvoor-
beeld uw rechten in thuisquarantaine? 
Bekijk de meest gestelde juridische vra-
gen. 
 
• Moet mijn werkgever maatregelen nemen om verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen? 
Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Wat dat bete-
kent, verschilt per werkplek. U mag van uw werkgever verwachten dat 
hij zich houdt aan de adviezen van het RIVM over het coronavirus. 
Heeft u tijdens uw werk regelmatig contact met mensen? Dan kunt u 
meer maatregelen verwachten van uw werkgever. Had iemand op uw 
werk contact met een coronapatiënt? Dan moet uw werkgever zich 
houden aan het protocol van de GGD. Hierin staan regels voor uw 
werkgever om besmetting te voorkomen. 
 
• Heb ik recht op loon tijdens verplichte thuisquarantaine? 
Thuisquarantaine betekent dat u thuis blijft, totdat zeker is dat u niet be-
smet bent. Dit is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft. Tijdens 
verplichte thuisquarantaine heeft u meestal recht op loon. Vindt uw 
werkgever dat hij u niet hoeft te betalen, dan moet hij dit bewijzen. De 
rechter bepaalt of hij gelijk heeft. 
 
• Heb ik recht op loon als ik ziek word door het coronavirus? Uw 
werkgever moet loon doorbetalen bij ziekte. Dit geldt ook als u ziek 
bent door het coronavirus. U dient zich via de normale weg ziek te mel-
den op uw werk en de instructies van uw bedrijfsarts, de GGD en het 
RIVM op te volgen. 
 
• Heb ik recht op loon als er geen werk is door het coronavirus? 
Is het bedrijf waar u werkt gesloten of is er minder werk door het coro-
navirus, dan heeft u meestal toch recht op loon. De werkgever kan een 
vergoeding voor de loonkosten vragen. Dit is de tijdelijke Noodmaatre-
gel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). U blijft gewoon in dienst en 
krijgt uw normale loon van uw werkgever. 
 
• Heb ik als oproepkracht recht op loon als er geen werk is door het 
coronavirus? 
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Als u een nulurencontract heeft, hoeft uw werkgever u alleen loon te 
betalen als u werkt. Werkt u langer dan 3 maanden bij uw werkgever, 
dan heeft u mogelijk recht op een contract met een vast aantal uren. 
Heeft u geen recht op een vast aantal uren, kijk dan of u een WW-
uitkering kunt krijgen. 
Bij een min-maxcontract heeft u altijd recht op het minimumaantal uren. 
Ook als de werkgever geen werk voor u heeft. Werkt u langer dan 3 
maanden bij uw werkgever en werkte u gemiddeld meer dan de mini-
mumuren? Dan heeft u mogelijk ook recht op een contract met het ho-
gere gemiddelde. 
 
Waar kan ik zo nodig terecht voor juridisch advies? 
Neem contact op met het Juridisch Loket als u nog extra informatie wilt 
of vragen heeft. Het Juridisch Loket geeft u gratis informatie  
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Wij bieden u zeven dagen per week een keuze uit drie maaltijden 
die zowel warm als koelvers aangeleverd kunnen worden. Wij be-

zorgen tussen de middag en aan het einde van de middag. De maal-
tijden zijn zoveel mogelijk seizoensgebonden en worden elke 

week  aangepast.                                                                                                                
Voor meer informatie  Bel 06 391 45 762   e-mail: 

 info@thenicebites.nl   www.thenicebites.nl 

Goed en gezond eten? Dat is belangrijk.  
Bent u door omstandigheden niet in staat om te koken en wilt 
u toch gezond en lekker eten? Probeer dan eens een lekkere, 
gezonde en ambachtelijk bereide maaltijd van ons. Wij zijn 
kleinschalig en kunnen door persoonlijk contact een ultieme 
service bieden.  

Postadres: Ruysdaelstraat 14 9403 CH Assen,  

adres keuken: Steendijk 187 Assen 

             The Nice Bites  

mailto:info@thenicebites.nl
http://www.thenicebites.nl
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WIJKFEEST ASSEN-OOST   

 

Aan: wijkbewoners, scholen, ondernemers, or-
ganisaties en belangstellenden in de wijk Assen-Oost en omgeving  

 

Beste inwoner / leerling / leerkracht / ondernemer / hobbyist,  

Op zaterdag 12 september 2020 zou het 14
e
 wijkfeest in Assen-Oost 

gehouden worden. In de eerste maanden van het jaar was de werk-
groep al aan het nadenken geweest over welk thema er zou komen 
en welke muziek- en andere activiteiten er dit jaar zouden komen. In 
de vergadering van maart zouden de puntjes op de i gezet worden, 
maar deze vergadering kwam er niet, evenals de daarop volgende 
vergaderingen, die ook niet door konden gaan. 

Het nieuws werd steeds op de voet gevolgd en we zijn nu tot het be-
sluit gekomen:  

het wijkfeest op 12 september 2020 gaat NIET door. 

Hoe jammer we dit zelf ook vinden, we achten het laten doorgaan, in 
verband met de huidige situatie en de te verwachten beperkingen, 
niet verantwoord. 

 

Maar positief als we altijd zijn, gaan we niet bij de pakken neer zitten 
en beginnen we meteen maar plannen te maken voor volgend jaar, 
want …. 

dat 14
e
 wijkfeest gaat er wel komen natuurlijk, maar dan op zaterdag  

11 september 2021. 

Wij hopen en vertrouwen erop dat we u, jou, volgend jaar gewoon 
weer terug zien op ons gezellige wijkfeest in Assen-Oost 

Met een vriendelijke groet namens de werkgroep Stichting Wijkfeest 
Assen-Oost, 

 

Mariëtte Blouw, voorzitter 
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Struikelstenen in Assen-Oost ( deel 2 ) 

Dennenweg 9, hoofdgebouw GGZ. Hier bevindt zich een plaquette 
met daarop de namen van de weggevoerde patiënten van het voor-
malige Licht & Kracht. 
Men maakte zich grote zorgen wat er zou gaan gebeuren met de men-
sen in de inrichting. Men wist van het gedachtengoed van de Nazi’s wat 
betreft psychiatrische patiënten. In eerste instantie werd de inrichting 
met rust gelaten. Dit ging tot eind januari 1943. Toen werd de directie 
gesommeerd om Joodse patiënten uit te leveren. De geneesheer-
directeur, de adjunct-directeur en administrateur weigerden dit en de 
personeelsleden schaarden zich hier achter. Het heeft tot begin maart 
geduurd voordat de opsporingsdienst van de Nazi’s 20 Joodse patiën-
ten hadden gevonden. Op 8 maart werden acht vrouwen en vier man-
nen tussen de 29 en 60 jaar naar Westerbork gedeporteerd  en 11 
maart acht vrouwen tussen de 27 en 84 jaar. Allen zijn vermoord in 
Auschwitz. 
 
Pelikaanstraat 7, hier woonde Salomon Boekbinder 
Salomon Boekbinder trouwt met Aleida van Thijn. Van haar is het vol-
gende enigszins ingekorte verhaal: ‘Toen de Joodse mannen in onze 
omgeving in de werkkampen werden samengebracht, begrepen wij dat 
het ernst werd en tijd om ons lot in eigen hand te nemen’. Ze wilden 
niet onderduiken. ‘Wij lieten alles achter en vluchtten uit Assen’. De be-
doeling was om naar onbezet Frankrijk te vluchten en dat ze vrij zou-
den zijn. Na maanden werden ze overgebracht naar een kamp in 
Chateauneuf-les-Bains. Een kamp met gevluchte Belgische officieren 
en Joden uit Nederland, België  en bezet Frankrijk ‘Toen we na enige 
tijd een vluchtpoging ondernamen, werden we gepakt. Salo werd ver-
oordeeld tot twee maanden stenen kloppen in een strafkamp en ik werd 
overgebracht naar een kamp in de Pyreneeën. Vanuit het strafkamp 
ging Salo naar het kamp Drancy bij Parijs (het Westerbork van Frank-
rijk)’ Aleida heeft het overleefd. Salomon is op 11 maart 1943 in 
Auschwitz vermoord. Hij is 25 jaar geworden. 
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Oosterparallelweg 59, het huis van Markus Assies waar hij woon-
de met zijn ouders en broers. 
Assies was in 1939-1940, ten tijde van de mobilisatie, in dienst als 
vaandrig der infanterie. Na de capitulatie in mei 1940 ging hij werken 
als chef van de onderafdeling vervoer van het Rijksbureau voor de 
Voedselvoorziening in oorlogstijd te Assen. Hij speelde een belangrij-
ke rol bij de Landelijke Knok Ploeg in Drenthe, Friesland en Gronin-
gen. Waar hij zich bezighield met het voorbereiden van overvallen, 
het onderbrengen van onderduikers en geallieerde piloten. Verder 
was hij actief bij het Nationaal 
Steunfonds. Op 28 februari 
1944 werd hij gearresteerd door 
de Siegerheidspolizei, jammer 
genoeg met een wapen op zak. 
Markus heeft eerst in het  Huis 
van Bewaring in Assen geze-
ten, waar  nog getracht is hem 
te bevrijden. Daarna heeft hij op 
verschillende plaatsen gevan-
gen gezeten en uiteindelijk is hij 
naar kamp Vught gebracht. Max 
heeft ondanks de vele wrede 
verhoren altijd gezwegen. En 
daardoor velen het leven gered, 
onder andere zijn twee broers. 
Het wapen is uiteindelijk zijn 
doodvonnis geworden. Hij heeft 
zijn moeder de dag voor zijn 
executie nog een brief geschre-
ven. Op 6 juni 1944 werd Mar-
kus doodgeschoten in de dui-
nen bij Overveen Bloemendaal. Markus is 25 jaar geworden.  
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Oosterparallelweg 69 was het huis van Joshua Cohen, Kaatje Co-
hen-Hamme, Mozes Cohen, Lea Cohen en Philip Stern. 
Joshua Cohen had vanaf 1933 een bakkerij aan de Rolderstraat. Hij 
voldeed aan de strenge Joodse spijswetten, en werkte dus kosher. In 
1940 is de bakkerij opgeheven. Joshua moest naar een van de werk-
kampen in Drenthe. Begin oktober 1942 kwam hij in Kamp Westerbork. 
Net als bijna alle Joden in Assen moesten Kaatje, Mozes en Lea zich 
melden  

om naar kamp Westerbork te gaan. Hier wordt het gezin herenigd. Op 
2 november 1942 werd het hele gezin 
gedeporteerd naar Auschwitz. Moe-
der en kinderen werden op 4 novem-
ber meteen na aankomst vermoord. 
Kaatje is 37 jaar geworden, Mozes is 
11 jaar wanneer hij vermoord wordt 
en Lea was met haar 5 jaar het jong-
ste Joodse slachtoffer uit Assen-
Oost. Joshua is op 7 februari overle-
den in Gross-Rosen, een week voor-
dat het kamp door de Russen werd 
bevrijd. Joshua is 41 jaar geworden.  
 
 
 
 
Philip Stern woonde bij de familie  
in huis. Hij was assistent-accountant 
en secretaris van de nationale bond 
van handels- en kantoorbedienden 
Mercurius, afdeling Assen. Philip werd op 18 augustus afgevoerd naar 
Westerbork en op 24 augustus gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij 
op 30 november 1942 werd vermoord. Philip is 34 jaar geworden. 
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. 
Rembrandtlaan 52, voorheen Lonerstraat 20. Hier woonden 
Amalia van der Veen-Dekker en Izak van der Veen. 
Het oorspronkelijke huis stond aan de overkant, vandaar dat het 
steentje vooraan in het trottoir is gelegd. Amalia was getrouwd met 
Salomon van der Veen. Ze hebben zes kinderen gekregen. Slechts 
een van de kinderen, Mannes van der Veen, heeft de oorlog over-
leefd, omdat hij getrouwd was met een niet-Joodse vrouw. Na de 
oorlog heeft Mannes de accordeon van Izak gekregen. Toen de oor-
log uitbrak woonde alleen Izak nog in het ouderlijk huis. In het boek 
van Hans Seidel ‘Een Asser jongen vertelt’ staat het volgende ver-
haal over Izak en Joel: ‘Issie en Joel van der Veen, prachtkerels. Ze 
venten overdag met manufacturen met een dik pak op de fiets heel 
Drenthe af. En ‘s avonds maakten ze dikwijls muziek in afgelegen 
dorpjes. Zoals die keer in Uffelte tijdens een dankdag voor het ge-
was. Ze vroegen mij om mee te gaan, zo gingen we op de fiets van 
Assen naar Uffelte.  

Steendijk 16, hier woonden Mozes Mechiel Cohen, Josephine 
Cohen-Philips en Manfred Schwab 
Mozes was handelaar in manufacturen en Josephine was waar-
schijnlijk huisvrouw. Ze hadden vijf kinderen. Betty Pinkus-Cohen is 
geïnterviewd voor het boek ‘De Joodse gemeente Assen’ van 
F.J.Hulst en H.M.Luning: ‘Mijn ouders waren echte zionisten. Zodra 
het kon zouden ze naar Palestina gaan. Mijn vader wilde daar een 
kippenfarm opzetten. Dat was zijn grote ideaal. Zover is het niet 
meer gekomen.’ Betty heeft weten te vluchten, maar Mozes lag op 
dat moment in het ziekenhuis en Josephine wilde niet onderduiken. 
Mozes is op 23 juli 1943 in Sobibor vermoord, hij is 55 jaar gewor-
den. Josephine is op 22 oktober 1942 vermoord in Auschwitz. Zij is 
51 jaar geworden. 
 
Manfred Schwab woonde in bij de familie. 
Manfred is geboren in Stuttgart. Manfred be-
hoorde ook tot de zogenoemde Palestinapio-
niers (galoetsim) die zich op het Zeijerveld bij 
Assen bekwaamden in agrarische vaardighe-
den ter voorbereiding van hun overtocht naar 
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De hele avond spelen en diep in de nacht weer terug. En dan hadden 
we vijf gulden verdiend. De instrumenten hadden ik en Issie op de fiets 
en Joel had zijn trom op de rug met dikke riemen vastgemaakt. Er was 
juist een nieuwe wals uitgekomen, we speelden die al in de swing music 
makers. De titel was: ‘ik zoek een meisje’. Op de heenweg vroegen bei-
de jongens steeds “toe Hans, zing dat liedje nog even” en zij probeer-
den het mee te zingen. Dat ging de hele weg zo door. En toen we ‘s 
avonds in Uffelte begonnen kenden ze het helemaal en we hebben het 
vaak daar met succes gespeeld’. Izak heeft tijdens de oorlog eerst in 
een werkkamp moeten werken en is via Westerbork afgevoerd naar 
Auschwitz, waar hij op 30 september 1942 is vermoord. Izak is 26 jaar 
geworden. Amalia is op 2 november 1942 vermoord. Zij is 72 jaar ge-
worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer u geïnteresseerd bent naar de verhalen achter de stenen, dan 

zijn de in memoriams te beluisteren op de site van Struikelstenen As-

sen. 

Bronvermelding: boek ‘De namen blijven genoemd, Struikelstenen in 
Assen’: auteur Michiel Gerding, uitgeverij Koninklijke van Gorcum, jaar 
2020. Kroniek van de Jodenvervolging te Assen dr. Jan Ridderbos. De 
joodse gemeente Assen F.J. Hulst en H.M. Luning. 
 
Samensteller artikel, Hilde Huizinga  
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Loopgroep Assen-Oost 

Hallo buurtgenoten, 

Overal lees je momenteel over het coronavirus, daar kunnen we 

niet om heen. We zijn natuurlijk allemaal erg blij dat het momenteel 

allemaal weer ietsje meer mag. Gelukkig maar, want wij van de 

loopgroep zijn mensen die graag bewegen in de gezelligheid van 

onze groep.  

Doordat er de afgelopen tijd toch wat minder is getraind en er soms 

wat coronakilo’s her en der zijn bijgekomen is het nu tijd om die te 

gaan bestrijden. Dat doen we door onze wekelijkse training weer op 

te pakken (inmiddels alweer een paar keer als jullie dit lezen). 

Als je denkt dat is iets voor mij, of dat zou ik ook wel eens willen 

proberen, schroom niet om mee te doen. Je hoeft geen ervaring te 

hebben en de conditie komt vanzelf door het oefenen. Bovendien 

zijn er momenteel een aantal beginners waar je zo bij aan kunt slui-

ten. Als je al wat meer ervaren bent, is er ook wel een groepje waar 

je je bij aan kunt sluiten.  

We trainen op de maandagavond vanaf 19.00 uur en om 20.00 uur 
zit het er al weer op. Wie weet zien we elkaar binnenkort op de 
maandagavond. De start is bij de parkeerplaats van AH, aan de 
kant van de Brunelstraat. Wil je liever eerst meer info, dan kun je 
bellen naar Karel Vos (de trainer), tel., 06 45446383. 

 

 

Iedereen is welkom zoals je ziet! 
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Oproep, oproep, oproep! 

Neem plaats in het bestuur van huis van de buurt De 
Schulp.  

Help mee met de wijkkrant van Assen-Oost. 

Wij bieden geen vergoeding, maar wel een gezellige 
sfeer en voldoening na gedane arbeid! 
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Vrijwilligers kleuren de dag    

 

Houdt u van zingen, muziek, koken, bewegen, wan-
delen of fietsen? En heeft u een 
half uurtje tijd over? Neem dan ge-
rust contact met ons op!  
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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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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Corona 
Al het tafeltennis ligt sinds maart van dit jaar stil. Daar baal ik van, maar 
het is niet anders. Laten we hopen dat er gauw een goed vaccin tegen 
dat gemene corona komt. Ik maak daarom maar van de gelegenheid ge-
bruik aandacht te vragen voor het volgende. 
 
Telefoontje 
Ruim 5 jaar geleden belde mij een oud-klasgenoot van de middelbare 
school. Wij zijn beide in Huis ter Heide opgegroeid. Hij aan de Koelen-
weg op een paar honderd meter van de schuur waarin enkele dagen 
voor de bevrijding 6 Franse parachutisten zijn gesneuveld. Hij vroeg me 
of ik wel eens iets had gehoord over de contacten tussen die para's en 
zijn familie, maar daarmee kon ik hem niet helpen. Bij toeval sprak ik en-
kele dagen later iemand wiens kort daarvoor overleden vader destijds 
veel contacten had gehad met de Franse para's. Hij had daarvan een 
dikke map met brieven, foto's en krantenberichten en die mocht ik een 
tijdje lenen. Dat bracht mij ertoe te proberen meer informatie te vinden. 
Dat ging moeizaam en na een paar maanden aanmodderen besloot ik 
nog één laatste poging te doen. Die poging bestond uit het raadplegen 
van het “Habing Archief” bij de Historische Vereniging Norg. 
Dat was super succesvol. In een paar middagen werd me een groot deel 
van de oorlogsgeschiedenis van Norg en Assen duidelijk. Van veel ge-
beurtenissen had ik nooit gehoord en de veelheid en heftigheid ervan 
maakte erg veel indruk op mij. Daarop besloot ik een en ander completer 
en toegankelijker te maken. Ook heb ik voor het Noord-Drents huis-aan-
huisblad “De krant” eens een fietsroute gemaakt langs 12 bijzondere 
plekken met een beschrijving van wat er daar gebeurd is. De route is ge-
legen tussen de Asser wijk Kloosterveen en Norg en is een kleine 30 ki-
lometer lang. Belangstelling? Stuur me een mailtje, dan mail ik de route 
met de bijbehorende beschrijvingen toe.  
Het antwoord 
Twee jaar na de publicatie van die fietsroute nam iemand uit Roden nog 
contact met me op die in het dagboek van haar inmiddels overleden va-
der, die toen ook aan de Koelenweg woonde, had gezien dat hij ook het 
een en ander over de Franse para's had geschreven. Een kopie van die 
teksten mocht ik hebben en daarin stond ook het antwoord op de vraag 
van mijn klasgenoot. 
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De plaquette ter nagedachtenis aan de 6 gesneuvelde para's in 
Franse dienst 

Vraagtekens 
Enkele van die oorlogsgebeurtenissen zijn nog steeds met vraagtekens 
omgeven. Zo ook het sneuvelen van een Franse para in Huis ter Heide 
op zondagmorgen 8 april 1945 op de heide achter het bos in het ver-
lengde van de Schapenlaan. Uit mijn kindertijd herinner ik mij dat mijn 
vader daar heel soms met onze buurman over sprak. Die buurman 
moest toen onder dwang van de Duitsers een deel van het transport 
van het stoffelijk overschot naar Assen doen. In het Habing-archief be-
vinden zich verklaringen van drie andere hierbij betrokken buurtgeno-
ten. Het lichaam is naar het R.K. Zusterhuis aan de markt gebracht. 
Daar stopt de informatie. De naam van deze para ontbreekt op het pro-
vinciale monument voor de Franse para's aan de Vaart. Sterker nog, in 
de officiële Franse documenten staat dat er niemand meer vermist zou 
zijn. 
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Begin dit jaar leek de oplossing van deze verdwenen Franse para nabij 
te zijn. Het Rode Kruis gaf mij aan dat vanuit Assen 12 stoffelijke over-
schotten waren overgebracht naar de Franse erebegraafplaats in Ka-
pelle (Zld.) in plaats van de 11 die op het Asser lijstje stonden. Dat 
bleek na lang speurwerk helaas toch niet zo te zijn. Een man uit Mid-
delburg wist mij te vertellen wie die 12e was en dat die niet in Assen, 
maar in Spier begraven was geweest. Dat was weer helemaal terug bij 
af dus. Maar nog steeds hoop ik dat het stoffelijk overschot van deze 
para binnenkort kan worden gevonden met hulp van de gemeente As-
sen en de landelijke Dienst Identificatie en Berging. 
 
Hulp gevraagd 
Wie wil en kan mij helpen uitzoeken wie deze gesneuvelde Franse pa-
ra was. Eigenlijk denk ik vrij zeker te weten om wie het gaat, maar het 
bewijs ontbreekt nog. Op en met behulp van genealogische websites 
en in Franse archieven zal de bevestiging moeten worden gevonden. 
Voor iemand die goed met internet en de Franse taal uit de voeten kan 
moet dat kunnen lukken. Wie lijkt dat leuk en biedt zich aan? 
 
albertmarteneleveld@outlook.com 
 
 
 
 
Bestuurslid 

Er is plaats voor een nieuw bestuurslid. Omdat Erik Postema als be-
stuurslid is vertrokken zoeken we iemand met technische kennis. Om-
dat we graag ook een jonger publiek willen bereiken gaat onze voor-
keur uit naar een jong iemand. We komen vier keer per jaar bij elkaar, 
indien nodig vaker. Wilt u iets betekenen voor huis van de buurt De 
Schulp, meld u dan aan via De Schulp-assen.nl 
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Humanitas bestaat 75 jaar!  

 

Humanitas Assen is een afdeling van een landelijke vrijwilligersor-
ganisatie die vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en erbij 
hoort. Medemenselijkheid en gelijkwaardigheid zijn onze drijfveren 
met respect voor ieders levensstijl. We zijn er voor je als je het in je 
eentje even niet redt en als je met behulp van een goed geschoolde 
vrijwilliger iets wilt veranderen aan je situatie en je leven weer een 
positieve wending wilt geven. Bij Humanitas Assen zijn nu ongeveer 
140 vrijwilligers actief.  

We kennen een aantal activiteiten waarvoor aanmelding mogelijk is 
als deelnemer of vrijwilliger, deze zijn: Thuisadministratie, Maatjes, 
Vriendschappelijk huisbezoek, Vriendschapskring Jong Volwassen 
Autisten, Levensverhaal, Taalondersteuning, Begeleiding Artsenbe-
zoek, Rouw en Verlies, Kindervakantieweken, Begeleide Omgangs-
regeling. Meer informatie over  activiteiten kan je vinden op: 
www.humanitas-assen.nl. 

 

Vooral in deze tijd heb je wellicht behoefte aan zomaar een praatje, 
een luisterend oor of iemand die met je meedenkt. Neem gerust 
contact met ons op. Ook zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die 
willen participeren in een van de bovengenoemde activiteiten. Je 
kan contact opnemen met het secretariaat: Els Timmerman, tele-
foon- en whatsapp- nummer: 06188159243, of een mailtje sturen 
naar: assen@humanitas.nl 

 

http://www.humanitas-assen.nl
mailto:assen@humanitas.nl
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                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Van de wijkagenten 

 

 

Een korte terugblik op de eerste helft 

van 2020 door de wijkagenten. 

Wat is er in de afgelopen 6 maanden 

zoal gebeurd in Assen-Oost.  

Deze aantallen zijn gebaseerd op aangiftes en meldingen bij politie.  

15 woninginbraken, waarvan 1 poging.  

Opvallend is dat er gedurende de maanden maart, april en mei geen 

woninginbraken zijn geweest. Tijdens de lockdown wegens corona zijn 

er kennelijk geen inbrekers op pad geweest.  

In januari waren er vier, 

In februari waren er zeven. 

En in de afgelopen maand juni (tot 22 juni) waren er vier. 

2 inbraken bij een bedrijf, waarvan 1 poging tot inbraak bij een bedrijf. 

10 inbraken in/aan auto 

In één nacht zijn in heel Assen opvallend veel inbraken geweest in 1 

soort/type auto;  

7 daarvan waren in Assen-Oost.  

2 autobranden; 

geen autodiefstallen. 

11 mishandelingen, waarvan 3x zware mishandeling en 8x eenvoudige 

mishandeling. 

Wanneer spreken we bij de politie van zware mishandeling en wanneer 
van eenvoudige mishandeling. De Nederlandse wet geeft geen speci-
fieke definitie voor (eenvoudige) mishandeling.  
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Bij de uitdrukking eenvoudige mishandeling, krijg je met name als 

slachtoffer het idee, dat een mishandeling toch echt niet eenvoudig 

kan zijn, niet eenvoudig voelt.  

Mishandeling betekent letterlijk: het verkeerd behandelen van ie-

mand. Enkel het verkeerd behandelen van iemand (door bijv. afspra-

ken niet na te komen) is echter niet voldoende voor een strafrechte-

lijke veroordeling. Wanneer kan er gesproken worden van mishan-

deling? Wanneer kan er gesproken worden van zware mishande-

ling? 

De Nederlandse wet geeft geen specifieke definitie voor 

(eenvoudige) mishandeling. Onder mishandelen wordt verstaan het 

opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn en 

het opzettelijk benadelen van de gezondheid. Poging tot mishande-

len is niet strafbaar.  

Er is sprake van zware mishandeling, wanneer bij mishandeling de 

opzet is gericht op zwaar lichamelijk letsel en er ook daadwerkelijk 

zwaar lichamelijk letsel is ontstaan. Zwaar lichamelijk letsel is wan-

neer er na de mishandeling ziekte zonder uitzicht op volkomen ge-

nezing is, wanneer er voortdurende ongeschiktheid voor ambts- of 

beroepsbezigheden bestaat en wanneer een ongeboren baby wordt 

gedood.  

Na bovengenoemde opsomming van een aantal misdrijven in Assen

-Oost en een klein beetje wetskennis, willen we ook graag aandacht 

vragen voor de overlast die in de wijk plaatsvindt. 

Bij de politie krijgen we regelmatig meldingen van overlast van jeugd 

binnen. Hierbij kunt u denken aan geluidsoverlast, vuurwerkoverlast, 

vernielingen en overlast scooters. Wij begrijpen best dat de jeugd 

samen wil zijn, wil “hangen”. Het is jammer als ze dit doen met veel 

lawaai, of door zaken te vernielen of door rotzooi achter te laten.  
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Daar hebben buurtbewoners last van en dan wordt er geklaagd en vaak 

wordt er dan ook melding gemaakt bij de politie en/of handhaving. Door-

dat daarvan meldingen gemaakt worden, kunnen wij als politie en hand-

having in actie komen. De jeugd kan dan worden weggestuurd of ze krij-

gen een bekeuring afhankelijk van de plek waar ze zitten of hun gedra-

ging. Dit kan een bekeuring zijn ter zake artikel 461 van het Wetboek 

van Strafrecht:  

 

Artikel 461 SR: 

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond 

waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechtheb-

bende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met 

een geldboete van de eerste categorie. 

Volgens art. 461 is iemand die zich op verboden terrein bevindt alleen 

strafbaar als dat hem of haar op ‘blijkbare wijze’ is verboden. Dat hoeft 

niet met een bord. Het verbieden kan ook met gebaren of een hoog hek. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een pumptrack naast de dieren-

weide op Landgoed Valkenstijn. Tegen de jeugd willen wij graag zeg-

gen: “hou het netjes, laat de boel heel en veroorzaak geen overlast”.   

Tegen buurtbewoners die overlast en/of vernielingen constateren willen 

we zeggen: maak melding bij politie en of handhaving.  

Bij vragen en of opmerkingen mag u altijd contact met ons opnemen. U 

kunt ons bellen via het nummer 0900-8844 of rechtstreeks mailen via 

aldert.van.akkeren@politie.nl en anita.van.wijk@politie.nl 
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                 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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Iets over Valkenstijn (3) 

 

Landgoed Valkenstijn in Assen-Oost dankt zijn naam aan Augusti-
nus van Valkenstijn, die in 1842 eigenaar was geworden van het 
voormalige huis Vredeveld met onder meer de tuin achter het huis, 
in totaal 5 ½ hectare grond. Van Valkenstijn was een voormalig offi-
cier van gezondheid uit het westen van het land, die, bijna 36 jaar 
oud, ontslag had genomen, kort daarop getrouwd was en onmiddel-
lijk daarna als rentenier op Vredeveld was komen wonen. Het huis 
dat hij met zijn vrouw betrok was eerder een adellijk huis, met twee 
vooruitspringende vleugels en een toren boven de voordeur. Die wa-
ren nu afgebroken, zodat het pand meer weg had van een ruime 
pastoriewoning. Het echtpaar sliep beneden, in de ruime opkamer 
aan de achterzijde rechts van de gang. In de kamer links stonden 
onder meer boeken, een kookkachel met toebehoren en een bloe-
menraam. De grote ruimte naast de voordeur was waarschijnlijk de 
mooie kamer; in de kleine opkamer aan de andere kant stonden een 
ronde tafel met acht stoelen en een likeurkeldertje. Verder had het 
huis een keuken die ook als bijkeuken en linnenkamer diende en als 
slaapplek voor de twee meiden. Boven had Augustinus nog een ei-
gen kamertje, dat hij volgehangen had met medische platen. Het 
huis had ook een aanbouw, die even hoog was als het huis, waar 
Augustinus een paar koeien kon stallen en een knecht met zijn ge-
zin kon wonen. De knecht en de koeien gingen al gauw de deur uit, 
maar Augustinus kocht enkele jaren later nog wel het grote met een 
houtwal omringde hooiland dat vroeger ook bij Vredeveld hoorde. 
De 8 ½ hectare van het oude landgoed die hij bij zijn overlijden in 
1882 bezat, vermaakte hij met het huis aan de diaconie van de 
Rooms-Katholieke gemeente in Assen. Maar wel op twee voorwaar-
den. De grafkelder van Louise en hemzelf moest netjes en onge-
schonden in stand worden gehouden. En het buitengoed Vredeveld 
moest goed onderhouden en in wezen gelaten worden en tot land-
bouwhoeve worden ingericht.  

Mieke Kraijer-Otjens 
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     Voetreflexologie en coaching  

 

 

 

 

 

 

 Verlang jij naar meer lichtvoetigheid ? Welkom in mijn praktijk!  

            

Een voetreflexbehandeling is ontspannen en laagdrempelig en geeft je o.a.                   

                                

balans, energie, herstel (bijvoorbeeld bij burnout klachten)  

                      helderheid in denken en voelen om problemen 

op te lossen en keuzes te maken. Ontspanning, verlichting van 
pijn,  

                        verbeterde slaap en stofwisseling  

*********************************************
***********       

Nieuwsgierig? Bel, mail of app voor een vrijblijvend gesprek of 

maak een afspraak voor een behandeling. 

Een behandeling van een uur kost 50 euro en wordt door een aantal verze-
keraars gedeeltelijk vergoed.           

  Website voetreflexoloog-nelhoitinga.nl  

                  Mail info@voetreflexoloog-nelhoitinga.nl 

                  App en Tel. 0621531774                                                                                        
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Activiteitenkalender huis van de buurt  De Schulp 
 
 
 
Maandag:  Tafeltennis TTV Oost 

                   Trianthakoor 

                   Filosofie 

                   NAM Kaarten 

                   Schildersclub 

                   Aanhaken op de oneven weken maandagavond 

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 even weken dinsdagmiddag 

De hele dag zijn er diverse biljartclubs 
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Woensdag: EHBO 

                   Karate 

     Sjoelen    

                    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   
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Activiteiten en telefoonnummers  

 

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie over acti-
viteiten of verenigingen in huis van de buurt De 
Schulp, dan zijn hier de contactpersonen die u ver-
der kunnen helpen. 

 

 

Biljart maandag/donderdag                       0592310019 

Biljart Kloosterhof            0592355221 

Biljart dinsdagavond                       0592311609 

Biljart woensdagavond          0592373523 

Biljart dinsdagochtend          0592309744 

Drentse schilders                       0592352577 

Koersbal                        0592373523 

Kunst en kunstgeschiedenis                    0528230998 

Lotus              0592343374 

Filosofie                         0592353240 

Yoga                        0504031778 

Schaken             0592313567 

Schaken jeugd             0592357412 

Oosterkwast             0592311709 

Kaarten Vogelwijk         0592312997 

Asser klaverjasclub                      0592785588 

Trianthakoor            0592315789 

Asser mannenkoor           0592750148 

Karate             0592311212             

TTV Oost             0592542889 

Ouderengym donderdag                          0507850239 

Aanhaken       0620988455 

Sjoelen        0653524097                    
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Info huis van de buurt De Schulp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de buurt De Schulp 

Buizerdstraat 10 

9404BB Assen 

Telefoon: 0592 313 155 

E-mailadres: De Schulp-assen.nl 

Redactie wijkkrant: redactie.scw@home.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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Eenzaamheid heb je zelf in de hand! 

huis van de buurt De Schulp  Buizerdstraat 10 Assen –

Oost 


