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Wat te doen in coronatijd
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 opdrachten. Bij terugkomst krijgt u een kop soep met stokbrood en kruidenboter.
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 is er bij voldoende deelname een bingoavond. Meestal
op een woensdagavond. Houdt u hiervoor facebook en de website in
de gaten. De inleg is € 10.-. Hiervoor krijgt u een boekje om 10 keer te
spelen! Er zijn mooie prijzen en een stukje gezelligheid. U kunt zich
opgeven via deschulp@home.nl of bellen naar het wijkcentrum.

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 eigengemaakt 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 checkgesprek.
We werken samen met verschillende organisaties in de wijk en zo kunnen we snel schakelen of doorverwijzen voor andere hulp of oplossing.
Bijvoorbeeld met huisartsen, Humanitas, thuiszorg, wijkagenten, werkplein, 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, Brunelstraat 77. Ook starten dan de gezamenlijke activiteiten zoals Wandelen en Buurtbakkie.
Benader ons in de tussentijd gerust met uw vraag of idee; we zijn bereikbaar 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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Woensdag 16 september is er weer BINGO in De Schulp, om de 4
á 5 weken gaan we op de woensdagavond bingo spelen in de grote
zaal. In verband met corona is er beperkt plaats en er moet dan ook
vooraf gereserveerd worden. Maximaal 2 personen aan een tafel
en toegang vanaf 18 jaar. Wij vragen u onze coronaregels te respecteren die u kunt vinden in ons coronaprotocol op de website en
fysiek in ons gebouw
We spelen 10 ronden met leuke prijzen. Deelname per boekje €10Aanvang om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Aanmelden kan via deschulp@home.nl of telefonisch 0592313155
Woont u niet in Assen-Oost? Ook u bent van harte welkom voor
een gezellig avondje uit in misschien wel het dorpshuis van het
jaar!
huis van de buurt De Schulp Buizerdstraat 10 Assen-Oost

huis van de buurt De Schulp
strijdt mee om de titel
Dorpshuis/wijkcentrum van het
jaar 2020
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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
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CIGO OOSTERHOF

Wist u ,dat u bij ons ook terecht kunt voor al uw schoenreparaties,
stomerij en post-service
Ons adres is: Bremstraat 27, 9404 GA Assen. Telefoonnummer 0592315730
Onze openingstijden zijn ma t/m do 08.30-18.00 uur, vrijdags 08.3020.00 uur , zaterdag 09.00-17.30 uur en zondags van 12.00-17.00
uur.
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Kunstig – Oost

Helaas hebben we moeten besluiten de kunstroute die we inmiddels
voor de 11e keer in onze wijk zouden houden, niet te laten doorgaan.
De ontwikkelingen en alle onzekerheid rond het coronavirus is voor
velen de reden om van deelname af te zien. Vele kunstenaars tonen
hun werken vanuit hun woonadres, dit werkt ongewenste contacten in
de hand. Hopelijk biedt het jaar 2021 weer de mogelijkheid om dit inmiddels ingeburgerde evenement voor wijkbewoners en alle Assenaars te hervatten!
Dus kan de kunsttocht door de wijk op zondag 27 september deze
keer helaas niet door gaan. Mocht u ideeën hebben voor veranderingen in de presentatie van de kunstroute, of wilt u meewerken aan de
uitvoering, laat het ons weten.
Namens Kunstig-Oost. Janne Terink en Jaap Bos.
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Programma huis van de buurt De Schulp
Fietspuzzeltocht. Individueel, arrangement € 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 16 september, 10 rondes € 10.-

Meer weten? Stuur een mail naar deschulp@home.nl
of bel 0592 31 31 55
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We zijn een onderhoud en klussenbedrijf.
De werkzaamheden die we kunnen verzorgen:
Tuinonderhoud o.a. grasmaaien, hagen snoeien.
Schuttingen repareren, vervangen en plaatsen.
Tuinhuizen onderhouden. Behangen. Laminaat leggen.
Rolgordijnen, jaloezieën, gordijnen en verlichting monteren.
Het monteren van meubilair.
Opruimen, organiseren van garages, overige ruimtes.
Het afvoeren van goederen.

We houden voldoende afstand bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Volgens de 1,5 meter economie.
Telefoon thuis 0592 37 16 32
Telefoon mobiel 06 36 50 16 55
E-mail visscher@kpnmail.nl
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Coronavirus en aankopen:
•
Wat zijn mijn rechten als ik mijn abonnement niet kan gebruiken door het coronavirus?
Heeft u een abonnement op bijvoorbeeld
de sportschool, bibliotheek, sauna of het museum en sluit deze plek als
maatregel tegen het coronavirus, dan heeft u recht op een vergoeding.
Dit betekent dat u geld terugkrijgt. U krijgt alleen een vergoeding voor
de tijd dat u het abonnement niet kunt gebruiken.
Het bedrijf mag u ook een ander aanbod doen, bijvoorbeeld het aanbieden van online lessen of een waardebon. U bepaalt zelf of u dit redelijk
vindt. U mag zo’n aanbod weigeren.
Indien u het abonnement wilt opzeggen, hangt dit af van het soort
abonnement en de algemene voorwaarden.
•
Waar heb ik recht op als een evenement niet doorgaat?
Veel evenementen gaan niet door om besmetting met het coronavirus
te voorkomen. Heeft u een ticket voor een concert, voetbalwedstrijd of
ander evenement, dan heeft u het recht om uw geld terug te krijgen. De
organisator mag het evenement ook verplaatsen naar een andere datum. U hoeft daarmee niet akkoord te gaan.
•
Wat kan ik doen als mijn les niet doorgaat door het coronavirus?
Kan uw cursus niet doorgaan of valt bijvoorbeeld uw rijles, zwemles,
dansles of taalles uit als maatregel tegen het coronavirus, dan heeft u
het recht om de cursus later in te halen.
Wilt u stoppen met de cursus, kijk dan in de algemene voorwaarden of
dat mag.
•
Moet ik betalen als ik mijn bruiloft moet afzeggen door het coronavirus?
Als u zelf uw bruiloft afzegt door het coronavirus dan moet u misschien
toch een vergoeding betalen. Dat hangt af van de afspraken die u heeft
gemaakt en het moment waarop u afzegt.
Regelt een evenementenbureau of weddingplanner uw bruiloft, dan
heeft u meestal alles via dit bureau geregeld. In dit contract en de algemene voorwaarden ziet u wat uw rechten zijn bij annuleren.
•
Wat kan ik doen als een bedrijf mijn bestelling niet kan leveren?
Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus moet het bedrijf uw bestelling leveren binnen de afgesproken tijd. Doet het bedrijf dat niet, dan
kunt u mogelijk de overeenkomst ontbinden.
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Indien het bedrijf uw bestelling niet kan leveren door het coronavirus,
dan is dat overmacht. U heeft dan wel het recht om uw geld terug te
krijgen, maar u heeft geen recht op schadevergoeding.
Mocht het bedrijf failliet gaan, is het advies dit te melden bij de curator.
Deze persoon beslist wat met het geld en de spullen van het failliete
bedrijf gebeurt.
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 en advies
met betrekking tot vele rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u naar
advocatuur, mediators of overige instanties.
Het Juridisch Loket is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8020 (€
0,10 p/m) op maandag tot en met donderdag van 09:00 - 17:00 uur en
op vrijdag van 09:00 - 13:00 uur.
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan adviseren wij u contact
op te nemen met uw rechtsbijstandverzekeraar.
LET OP!: door het coronavirus zijn al onze vestigingen gesloten
en de wachttijden aan de telefoon langer dan normaal. Kijk op de
website voor actuele informatie www.juridischloket.nl/contact/.
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The Nice Bites
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.

Wij bieden u zeven dagen per week een keuze uit drie maaltijden
die zowel warm als koelvers aangeleverd kunnen worden. Wij bezorgen tussen de middag en aan het einde van de middag. De maaltijden 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
Postadres: Ruysdaelstraat 14 9403 CH Assen,
adres keuken: Steendijk 187 Assen
26

Sjoelen in huis van de buurt De Schulp!

Weet u dat iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur er fanatiek gesjoeld wordt in huis van de buurt De Schulp? Een gezellige groep
mensen is hier al enige tijd mee bezig. Interesse, kom dan kijken en
meespelen. Uiteraard houden we de coronamaatregelen in acht en
letten we op afstand en hygiëne.
Kosten zijn er niet aan verbonden, maar iedere woensdag doen we
iets in de pot voor een gezellige eindmiddag.
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Kindcentrum Valkenhorst

Eind augustus was er een perenbomen-actie in Groningen. Omdat er
duizenden perenbomen door de Corona niet waren verkocht, was het
mogelijk om gratis perenbomen op te halen. Meester Stefan heeft 2 perenbomen kunnen krijgen voor ons kindcentrum. Daar zijn we heel blij
mee, want de perenbomen passen perfect op onze groene pleinen.
Kindcentrum Valkenhorst heeft twee pleinen waar de kinderen kunnen
spelen en leren. Een groot plein aan de achterzijde (zijde Bremstraat)
en een groen plein aan de voorzijde
van het gebouw (zijde Brunelstraat).
Beide pleinen hebben enkele jaren
geleden een complete metamorfose
ondergaan. Geen saaie grijze tegels
meer, maar uitdagende pleinen met
struiken, bomen en water.
Bij de inrichting van de pleinen is vooral gezocht naar mogelijkheden
waarbij kinderen uitdaging, rust en ruimte krijgen. We hebben nu twee
pleinen die bijdragen aan de sociale vaardigheden, de motoriek en de
gezondheid van de kinderen. Een schoolplein dat tevens een buitenlokaal kan zijn en wat toegankelijk is voor de hele buurt.
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Op het plein hebben we een klein natuurlijk halfrondtheater voor buitenlessen, spelletjes en optredens van de kinderen. Er is een waterpompje met een stroompje, er zijn schaduwplekken om lekker te kunnen zitten als het warm is, verstopplekjes, fruitbomen en andere soorten plukfruit. Er is beplanting om lekker doorheen te kunnen struinen,
grote boomstammen waarin kan worden geklommen en geklauterd,
een hut van wilgentenen, een ruimte voor compost etc. Kortom, een
plein met niet alleen zichtgroen, maar met functioneel groen waar volop gespeeld kan worden.
We zijn heel blij en trots op onze pleinen en de kinderen genieten er
volop van.
En de perenbomen…, die hebben inmiddels
een mooi plekje op ons groene plein gekregen.
Vriendelijke groeten,
Team Kindcentrum Valkenhorst
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Kindcentrum De Regenboog

De zomervakantie ligt achter ons, het nieuwe schooljaar is aangebroken. Wederom een schooljaar vol onzekerheden. De maatregelen rond
het Covid-19 virus zijn er nog altijd. Alle maatregelen zijn er zodat de
kinderen van kindcentrum De Regenboog en de medewerkers naar
school kunnen. Het is echt niet altijd even makkelijk, maar dat geldt
voor velen van ons.
Het schooljaar is goed gestart, blije kinderen huppelde het gebouw in.
Fijn dat we weer begonnen zijn. Ieder schooljaar stellen wij ons doelen
die we willen halen. Ook dit jaar weer. Het in gebruik nemen van een
nieuwe rekenmethode, het spelen op de leerpleinen binnen de school
en buiten de school aantrekkelijk te maken, gezonde kinderen en medewerkers, ons aanbod voor taal en begrijpend lezen evalueren. Kortom mooie doelen maar ons hoofddoel is, dat de kinderen met plezier
naar school gaan. De basisschooltijd, eigenlijk de hele schoolloopbaan,
wil je als kind met plezier beleven. Mogen ontdekken en ondernemen
hoe het in de samenleving werkt. Samen met de ouders leggen wij
hiervoor een basis in ons aanbod. Wij dagen de kinderen uit tot werken, spelen, praten, vieren, ondernemen, kritisch te zijn, fouten te maken en te leren. De kinderen mogen zichzelf zijn en ontwikkelen tot een
uniek individu.
Tot slot, dit schooljaar met doelen en kansen zal wederom bijzonder
zijn. Want alle vanzelfsprekendheden zijn, gezien deze tijd, toch anders. Met elkaar zorgen wij voor een ieder zijn gezondheid.
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Nominatie dorpshuis/ buurthuis van
het jaar 2020!
Het is al een tijd geleden, maar huis van de
buurt De Schulp doet nog steeds mee aan
Dorpshuis van het jaar 2020. Jammer genoeg
heeft Covid-19 ons aardig in de wielen gereden, maar achter de schermen is er druk gewerkt. Inmiddels zit alles in een stroomversnelling. Het grote spektakel
gaat beginnen. RTV Drenthe heeft de promo voor de verkiezingen
klaar en die is te zien op TV.
Vanaf 27 oktober kan via de website van de BOKD worden gestemd.
www.bokd.nl
Degene met de meeste stemmen wint de publieksjury. Daarnaast zijn
er ook stemmen van de vakjury en dorpshuizenjury.
Uiteraard gaan wij voor de hoofdprijs. U kunt daaraan meewerken
door op ons te stemmen!! En zoveel mogelijk mensen oproepen dit
ook te doen!
De tijdstippen van de uitzendingen van RTV Drenthe ziet u op de volgende bladzijde.

Laat ons niet in de steek: stem massaal!! En geef het door op uw
facebookpagina.
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Kijk en kies voor jouw huis van de buurt De Schulp

Hoe en wanneer je kunt stemmen wordt
in de uitzending bekend gemaakt, jij
stemt toch ook mee?

Dorpshuizen op RTV Drenthe
1e aflevering15 september Verrassen en kennismaking dorpshuizen
2e aflevering

22 september

Wijkcentrum het Oor in Hoogeveen

3e aflevering

29 september

Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord

4e aflevering

6 oktober

De Heugte in Nieuw Balinge

5e aflevering

13 oktober

d' Anloop in Schipborg

6e aflevering

20 oktober

De Trefkoel in Gasselte

7e aflevering 27 oktober

Wijkcentrum de Schulp in Assen

8e aflevering

DE FINALE

10 november
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Loopgroep Assen-Oost
Van de hardloopgroep is er deze
keer een uitgesteld feestje te melden. In het begin van de coronaperiode bestonden we als groep al
weer 15 jaar. Toen er weer iets
meer mocht qua acties en samenkomsten hebben we daar als
groep even bij stil gestaan met en hapje en een drankje. We hadden vooraf de nodige calorieën al verbrand. Toch mooi om dat zo in
evenwicht te kunnen te brengen met elkaar. Met de huidige regels
lukt het prima om de trainingen te doen. Elke maandagavond om
19.00 uur staan we weer paraat, altijd maar weer afwachtend wat
de training die avond brengt. Veelal erg divers van inhoud. Als je
graag eens mee wilt doen om te ervaren en te proberen, zien we je
graag op die tijd bij het parkeerterrein van AH aan de Bremstraat.
Je hoeft zeker geen ervaren loper te zijn, ook beginnelingen zijn bij
ons van harte welkom. Misschien zelfs juist wel beginnelingen. Inmiddels hebben we ook een aantal jonge kids, samen met een van
de ouders bij ons kunnen verwelkomen waardoor we nu een groot
leeftijdsbereik hebben, van 12 tot 70 jaar en daar pas jij ook wel
tussen.
Als je eerst wat meer informatie wilt, kun je de trainer Karel Vos bellen: 06-45446383.
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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, wandelen of fietsen? En heeft u een
half uurtje tijd over? Neem dan gerust 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
Beste lezers, hoe was jullie zomer? Ik heb een fantastische zomer gehad. Goed weer en veel leuke dingen gedaan en meegemaakt. Maar de
zomer is weer over z'n hoogtepunt heen en normaal gesproken gaat er
weer getafeltennist worden. Door corona is het helaas niet normaal. Ik
ben er dan ook nog niet uit of ik dat wel ga doen. Je gaat dan toch meer
en vaker in contact komen met andere mensen, die zelf ook weer allerlei
contacten hebben. Het is slimmer om met zo weinig mogelijk mensen in
contact te komen.
Heel voorzichtig ben ik de laatste maanden wat meer met anderen in
contact getreden dan in het begin van de coronatijd. Het één ging beter
dan het andere.
Een weekje eind juni op een SVR-camping ging super. Grote plaatsen,
rustig, goede hygiënemaatregelen en alle gelegenheid om voldoende
afstand te houden. Het lijkt alsof er niks aan de hand is. Als je dan hoort
dat op die camping ook een gezin staat die binnen hun familie al 6 mensen aan corona hebben verloren schrik je weer wakker. Zoiets is verschrikkelijk en ik vind dat we al het mogelijke moeten doen om dergelijke
drama's te voorkomen.

SVR-camping De Stal, Drijber
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Andere ontmoetingen verliepen minder goed, ook al was moeite gedaan om ze 'coronaproof' te organiseren. Het blijkt dat
veel mensen maar nauwelijks weten wat 1,5 meter is en vooral
als er alcohol aan te pas komt komen veel mensen te dicht bij
elkaar. En laten we eerlijk zijn, het valt ook niet mee om er altijd
voldoende aan te denken. Onze koning en koningin hebben dat
inmiddels uitgelegd als 'de spontaniteit van het moment'.
Een lockdown zoals we hadden wil ik niet graag terug, maar de
besmettingen lopen weer op. Tot nu toe zitten we in NoordNederland gelukkig nog relatief goed. Als iedereen zich bewust
blijft van zijn of haar verantwoordelijkheid lukt het misschien om
het vol te houden totdat er voor iedereen een goed vaccin is.
Dat lijkt tot begin volgend jaar te duren. De sport en de contacten er omheen mis ik wel erg.
Voorlopig blijft het: ALLEEN SAMEN HOUDEN WE CORONA
ONDER CONTROLE!!
En voor later: kom zo gauw het weer veilig kan ook bij ons tafeltennissen!! Ter info: dit is mijn persoonlijke kijk op de situatie.
Het bestuur van onze vereniging, de N.T.T.B. en de A.B.T.B.
onderzoeken nu mogelijkheden om met een beroep op ieders
eigen verantwoordelijkheid toch alvast weer te gaan tafeltennissen. Persoonlijk had ik het liefst gehad dat er overheidsmaatregelen waren waarbij er niet getafeltennist zou mogen worden.
Dan hoef je jezelf, je teamgenoten en andere dierbaren bij de
club niet teleur te stellen omdat jij denkt dat het niet goed is om
al weer te gaan spelen.
Albert Eleveld
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Assen in oorlogstijd

Woensdag 18 november komt de Asser Historische Vereniging een
presentatie houden over ‘Assen in oorlogstijd’.
Er wordt informatie gegeven hoe de vijf moeilijke oorlogsjaren voor Assen en de Assenaren zijn verlopen.
Aanvang 20.00 uur en de kosten zijn slechts € 2.50.

Bestuurslid
Wilt u meedenken over huis van de buurt De Schulp, dan is dit uw
kans! Omdat Erik Postema als bestuurslid is vertrokken zoeken we iemand met technische kennis. Omdat we graag ook een jonger publiek
willen bereiken gaat onze voorkeur 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, meldt u dan aan via De Schulpassen.nl
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Humanitas Assen afdeling Verlies
Soms is het leven lastiger doordat we een verlies hebben ervaren.
Dit kan zijn: overlijden van een dierbare,
maar ook verlies van werk of gezondheid
kunnen een rol spelen.
Vrijwilligers hebben goede scholing gehad
en zijn bereid om een luisterend oor te
bieden en te ontdekken hoe het leven wat
lichter kan worden.
Bezoek kan bij u thuis maar ook op neutraal terrein of misschien wel een wandeling. Na een eerste kennismaking worden
eventuele verdere afspraken gemaakt.
We zijn ook altijd op zoek naar andere
vormen van uiting.
In november starten we met tekenen/
kleuren en hopen we op deze manier de
emoties bespreekbaar te maken.
Je hoeft niet te kunnen tekenen. Het kan een mooie toevoeging zijn
in het rouwproces.
Wanneer:
Vrijdag 6, 13, 20 en 27 november 10-12.30

Waar: Humanitas Brunelstraat 77 Assen
Aanmelden kan via : steunbijverlies@humanitas-assen.nl
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Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oost
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Van de wijkagenten
Weet u voor wie u de deur opendoet?
Afgelopen tijd hebben er in Assen-Oost
zogeheten babbeltrucs plaatsgevonden.
De bewoner werd in of bij haar/zijn eigen woning aan de praat gehouden
door onbekenden en nadat die personen weg waren, miste de bewoner een
aantal goederen uit de woning. Dat gebeurt dan terwijl je erbij staat,
terwijl je wel of niet het gevoel hebt dat er iets niet klopt. We delen
graag onderstaande tips, die de kans op dit soort criminele praktijken
aan de deur, verkleinen.

47

Pas op voor smoesjes aan de deur:
Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bellen, hebben geld nodig of willen u iets geven. Of ze zeggen
dat ze bij een bank of bij de thuiszorg werken. Medewerkers
van dit soort bedrijven komen nooit zomaar langs, zij maken
vooraf een afspraak. Gebruik eventueel een kierstandhouder
of intercom. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt
van de gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Bel eventueel naar het bedrijf of de instantie om te controleren of het
verhaal klopt, maar zorg dat de deur gesloten is. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe
afspraak. Zorg eventueel dat er een familielid of bekende bij
is. Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven
niet alleen. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl
de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Geef nooit uw bankpas en/of pincode. Niet in persoon, niet
telefonisch. Bankmedewerkers, politie of instanties vragen
daar niet naar.

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 & anita.van.wijk@politie.nl
Wijkagenten Assen-Oost & Assen-West
Aldert van Akkeren en Anita van Wijk
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12 verdachten aangehouden voor diefstal crossmotoren
Assen - De politie heeft de afgelopen tijd 12 verdachten aangehouden in
verband met diefstal van crossmotoren begin dit jaar. In januari en februari werden diverse crossmotoren gestolen uit
garages en schuren in de gemeenten Assen en Aa
en Hunze. Ook verdwenen er gewone motoren.

Motoren uit bus gegooid
Politie in het basisteam Noord-Drenthe en de
Drentse recherche zijn daarop een groot onderzoek
gestart waardoor zij deze verdachten op het spoor
kwamen. Eind maart werden drie verdachten aangehouden, nadat zij in Emmen gestolen motoren uit een bus gooiden.
Uit nader onderzoek bleek dit verband te houden met de diefstallen van
crossmotoren in januari en februari. Later werden nog negen verdachten aangehouden.
Onderdelen op illegale markt
De politie heeft vervolgens verschillende doorzoekingen gedaan in woningen, schuren en garages. In een pand in Assen werd een groot aantal onderdelen van crossmotoren aangetroffen. Het vermoeden bestaat
dat er nog meer motoronderdelen op de illegale markt zijn gebracht. De
12 aangehouden verdachten komen uit Assen, Delfzijl en de gemeente
Tynaarlo en zijn in de leeftijd van 19 t/m 51 jaar. Vijf hoofdverdachten
zitten nog vast.
Diefstal en heling andere goederen
De politie heeft het vermoeden dat enkele verdachten uit deze groep
ook verantwoordelijk gehouden kan worden voor diefstallen van elektrische fietsen en scooters en vormen van heling die de afgelopen maanden in de hele provincie hebben plaatsgevonden. Daarmee werd ook
het veiligheidsgevoel van diverse inwoners aangetast.
De politie doet verder onderzoek naar het verband tussen deze verdachten en andere lopende zaken. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie doet expliciet de oproep om aangifte te doen bij dief49
stal.

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

Borgstee 15, unit 7 9403TS Assen
Telefoon: 0592-314864 E-mail: info@parateservice.nl
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Iets over Valkenstijn (4)
Eigenlijk zou deze artikelenreeks de titel Iets over Vredeveld moeten
hebben. Het landgoed heeft immers zijn status als gemeentelijk monument vooral te danken aan het feit dat het een restant is van het
landgoed Vredeveld. De aanleg, met toegangshek, oprijlaan en waterpartijen, is dan ook beschermd.
Het toegangshek stelt niet veel voor, maar de waterpartijen en de
oprijlaan zijn wel belangrijk. In 1998 toonde een onderzoek aan dat
de huisplaats geen natuurlijke hoogte heeft, maar is opgehoogd met
grond uit de gracht eromheen. Omdat het huis rond 1650 is gesticht,
dateert dus ook de gracht uit die tijd. Water om de huisplaats was
toen een statussymbool, want als verdediging had dat allang geen
nut meer. Wel zal de gracht oorspronkelijk een wat andere vorm
hebben gehad. In de zeventiende eeuw vielen de onregelmatige
contouren die we nu zien niet in de smaak. Vooral vierkanten en
rechthoeken werden toen gewaardeerd.
Ook de gracht achter de tuin en de twee haaks daarop staande
grachten moeten deel hebben uitgemaakt van de eerste aanleg. Samen met een nu verdwenen vierde gracht ter hoogte van huidige
meidoornlaantjes vormden ze een zuiver vierkant, met de huisplaats
precies in het midden. Aan de buitenkant van dit vierkant lagen vier
brede lanen, die beplant waren met opgaande bomen. De oprijlaan,
die eerder kaarsrecht was, deelde het vierkant exact doormidden en
kwam uit bij de voordeur van het huis, die op zijn beurt precies in het
midden van de voorgevel zat. Een dergelijke aanleg bij een aanzienlijk huis gaf niet alleen status aan het terrein, maar was ook praktisch. De bomen op het lanenvierkant zorgden in ons winderige
landje voor een aangenaam binnenklimaat, wat op Valkenstijn nog
steeds is te merken. Ze waren tevens een goede investering en als
de lanen breed genoeg waren kon tussen de bomen een pad worden aangelegd voor karren en/of voetgangers.
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 verzekeraars gedeeltelijk vergoed.
Website voetreflexoloog-nelhoitinga.nl
Mail info@voetreflexoloog-nelhoitinga.nl
App en Tel. 0621531774
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Pumptrackbaan geopend
Pumptrackbaan Assen-Oost geopend door wijkvereniging
Mijn Buurt Assen opende vrijdag 4 september op feestelijke wijze
de nieuwe Pumptrackbaan in Assen Oost.
Sem Dijk, Nederlands kampioen pumptrack, reed het openingsrondje
op de baan. Hierbij sprong hij met zijn fiets door een lint dat wethouder
Bob Bergsma (D66) samen met leerlingen van scholen in de buurt
vasthield. Na de openingsronde van Dijk konden de kinderen de baan
op.
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‘Goede stimulans’
‘Het is fantastisch dat een aantal bewoners initiatief heeft genomen
voor de aanleg van deze pumptrackbaan en dat zij dit met ondersteuning van Mijn Buurt Assen hebben gerealiseerd,’ vertelt wethouder
Bergsma. ‘Naast de dierenweide, de moestuin en de hondenspeelplek
is er nu een prachtige pumptrack bijgekomen op Landgoed Valkenstijn.
Een goede stimulans om in beweging te komen.’

Vaart Welzijn meldt eind september workshops te organiseren voor kinderen. Ook komt er een watertappunt bij de pumptrackbaan.
Bron: Asser Courant
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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

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
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