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Van de voorzitter 

Beste buurtgenoten en gebruikers van huis van de buurt De Schulp, 

Graag richt ik me, zo met de Kerst op komst, tot jullie met een bood-

schap namens het bestuur van ons wijkcentrum.  

Huis van de buurt De Schulp is al weer een poosje gedeeltelijk dicht en 
dat zal ook nog wel even zo blijven. Een aantal activiteiten blijven overi-
gens wel doorgaan (zie de beperkte openingstijden op pagina 59!). 
Maar geen kerst- of nieuwjaarsborrel dus zoals jullie van ons gewend 
zijn. We gaan dat zeker nog wel een keer inhalen, maar op dit moment 
kiezen we voor veiligheid voorop. Corona heeft Nederland in de greep 
en ook ons. Hoe graag we het ook anders zouden willen, de deur van 
De Schulp blijft deels dicht totdat het weer veilig en verantwoord is om 
met grotere groepen mensen bij elkaar te komen. Niemand had hier re-
kening mee gehouden, maar het is niet anders. Juist nu had de beteke-
nis van De Schulp groter dan ooit kunnen zijn. Door Corona ervaren 
veel mensen, zeker ouderen, meer dan ooit eenzaamheid. Vooral als 
kinderen verder weg wonen of er niet zijn is het huis van de buurt een 
toevluchtsoord. Hier ontmoet je anderen die ook komen voor een goed 
gesprek en een stukje gezelligheid. Dat valt nu dus weg. Daarom doen 
we graag een oproep aan iedereen in Assen-Oost om wat meer dan 
anders op de mensen in je buurt te letten. Je kent vast wel iemand in je 
buurt die niet over een grote familie- of vriendenkring beschikt. Of die 
normaal heel vaak in De Schulp komt en daar nu dus niet naar toe kan. 
Heb een beetje extra aandacht voor zo iemand en kijk of je misschien 
iets kunt betekenen. Misschien een boodschapje of toch even een 
praatje? De sluiting van de Schulp betekent ook dat er geen inkomsten 
zijn. We mogen al langere tijd geen consumpties verzorgen en daar-
door komen er geen inkomsten binnen. Voorlopig heeft de gemeente 
beloofd om in de wegvallende huurinkomsten te voorzien en nog wat 
andere schade te dekken. Hoe lang dat doorloopt weten we, maar het 
is best spannend. En dan te denken aan al die bedrijven en bedrijfjes 
die al langere tijd geen werkzaamheden kunnen uitvoeren. De schade 
is groot voor sommigen en er zijn al heel veel bedrijven dicht gegaan en 
er gaan nog veel meer kapot, vrezen we. Zo kan in korte tijd zo’n onver-
wachte en ook onzichtbare vijand voor veel leed zorgen.  
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Juist nu met de donkere dagen voor de deur staan we stil bij zowel alle 

eenzamen en ook bij al diegenen die door de ellende van het afgelo-

pen jaar getroffen zijn. Laten we hopen dat het gauw voorbij is en dat 

we daarna  weer in staat zijn de schade gauw te herstellen.  

Voor nu wil ik jullie allemaal het aller-, allerbeste wensen voor 2021 en 

daarvoor hele fijne feestdagen en alle goeds. Blijf vooral gezond! We 

gaan op een ander tijdstip stil staan bij de betekenis van ons mooie 

buurthuis met een hapje en een drankje. Tot dan!! 

 

John Kauffeld 

Voorzitter huis van de buurt de Schulp 
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Wijkkrantredactie 

 

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar enthousiaste mensen die 

de wijkkrantredactie komen versterken! De krant wordt gemaakt in Pu-

blisher en komt zes keer per jaar uit. In overleg kan afgesproken wor-

den wie wat gaat doen. Meer informatie? Stuur een mail naar:      

redactie.scw@home.nl  Doen!! 
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 Mooie samenwerking in Assen! 
 
Dirk Hendrikse is een man met een missie. De voormalig Utrechtenaar 
heeft een bewogen leven achter de rug met periodes van grote armoe-
de. Als geen ander kent hij de problemen waar mensen tegenaan lopen 
die het financieel heel moeilijk hebben. Het niet aan kunnen schaffen 
van een computer is één van die problemen en met dat gegeven is com-
puterfanaat Dirk aan de slag gegaan. 
Hij zocht contact met het buurteam van Vaart Welzijn en ontvouwde 
daar zijn plannen om gratis computers te willen verzorgen voor Asse-
naren die hier zelf niet de middelen voor hebben. 
Bij Vaart Welzijn waren ze enthousiast, in de buurtteams kennen ze im-
mers de buurtbewoners die hier zeer veel baat bij zouden hebben. Vaart 
Welzijn hielp Dirk met het opzetten van Assen Digitaal en inmiddels is er 
een enthousiaste groep vrijwilligers betrokken bij dit prachtige initiatief! 
 
Om computers te kunnen verstrekken aan Assenaren moeten er natuur-
lijk ook bronnen aangeboord worden van organisaties die computers wil-
len doneren. Hiervoor plaatste Dirk een oproep op facebook waar Je-
roen Schut, conciërge van Terra Assen op 
reageerde. Als maatschappelijk betrokken 
“groene” organisatie voor de regio, draagt 
Terra verantwoord hergebruik van apparatuur 
een warm hart toe. Dus informeerde Jeroen 
bij de ICT-medewerker van Terra Assen, 
Ibrahim Mohamed, die wist te melden dat er 
maar liefst 27 desk tops overcompleet / afge-
schreven waren en dat ze die graag wilden 
doneren! 
En natuurlijk stopt het hier niet! Assen Digi-
taal is afhankelijk van wat organisaties, be-
drijven en particulieren willen en kunnen  do-
neren. En hiervoor vragen wij dus uw steun. 
Wilt u ook doneren, dan kunt u contact zoe-
ken met Assen Digitaal op facebook of con-
tact zoeken met één van de buurteams van Vaart Welzijn.  
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Al deze computers mochten opgehaald worden bij Terra Assen en moe-
ten nu helemaal leeggemaakt en klaargemaakt worden voor hun twee-
de leven bij een inwoner van Assen. 
Een flinke klus voor de vrijwilligers van Assen Digitaal. Niet alleen was 
het een hoop werk, maar ook de opslag van de apparaten zorgde voor 
wat hoofdbrekens. Maar niet voor Dirk. Want hij zocht verder. En zo 
kwam hij in contact met Alétho, een organisatie voor ICT dagbesteding 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook Alétho was en-
thousiast en wilde graag meewerken. De deelnemers van Alétho kijken 
de computers nu helemaal na en gaan ze opnieuw installeren! 
 
Al met al, een prachtig staaltje samenwerking van verschillende organi-
saties en vrijwilligers in Assen! 
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Krachtig Assen-Oost 

 

Het is even geleden dat we iets van ons hebben laten horen. Door 
Covid-19 is Krachtig Assen-Oost bijna stilgevallen, maar op de ach-
tergrond gebeurt er nog genoeg. 

Op 9 september hebben we de laatste wijkbijeenkomst gehad en 
samen geëvalueerd. 

Roeli en ik hebben daarna de evaluatie samen geschreven en aan-
geboden aan wethouder Jan Broekema. Deze is erg blij met de uit-
komsten en heeft gevraagd om als wijkbewoners door te gaan in 
Assen-Oost. Jullie kunnen het voorbeeld worden voor geheel As-
sen. 

Doordat we weer in een soort corona lock down zitten is het haast 
niet te doen om samen wat te organiseren. Wel zijn een aantal van 
jullie in een klein groepje bezig gebleven. 

 

Op dit moment zijn Roeli en ik in gesprek met een aantal partijen 
om de voorwaarden in Assen zo te maken dat jullie als bewoners 
ondersteund gaan worden.  
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Dit duurt al langer dan iedereen zou willen, maar als het lukt dan zijn er 
veel hobbels weggenomen voor jullie als bewoners en kan er straks de 
vaart erin gehouden worden en jullie initiatieven ondersteund worden 
zonder veel gedoe. 

 

Zodra we als kernteam een bewonersbijeenkomst kunnen plannen no-
digen we je natuurlijk uit om weer deel te nemen. 

Ik hoop dat jullie nog wel wat kunnen doen met je initiatief ondanks de 
corona. 

Het zou fijn zijn als jullie ons op de hoogte houden en gebruik ons ook 
om mee te denken als jullie dat willen. 

We hopen jullie weer snel te ontmoeten en samen aan de slag te gaan. 

Groeten en blijf gezond, 

Roeli en Eric 

Krachtig Assen-Oost 

 

Krachtig Assen-Oost is een initiatief van wijkbewoners met wijk-
bewoners voor wijkbewoners. Hoe kunnen we samen wat doen 
voor elkaar in de wijk en deze krachtiger maken! 
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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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Oproep 

 Ik, Henny Peijnenburg, ben op zoek naar mensen, die personen op 

foto’s hieronder herkennen uit de periode maart-december 1945. Zij 

verbleven  in deze periode tijdelijk als evacuees/vluchtelingen in de 

provincie Drenthe. Hoogstwaarschijnlijk zijn grootmoeder en de kin-

deren ondergebracht op een boerderij. Eén van de kinderen op de 

foto is mijn inmiddels overleden vader Kees. Ik heb in 2003 een boek 

over zijn jeugd geschreven, maar kon maar geen informatie vinden 

over die 9 maanden uit zijn leven. Ik heb het adres (de boerderij) in de 

provincie Drenthe waar grootmoeder en de kinderen waren onderge-

bracht niet kunnen vinden. Ik kon het niet loslaten en ben dit jaar 

(2020) opnieuw gaan zoeken en graven naar het antwoord. (Groot) 

moeder Sjaan Annie (Jan verbleef elders) Kees Dina Peijnenburg- 

Veraa (uit Waalwijk Noord-Brabant). Het is een allerlaatste poging om 

dit stukje alsnog duidelijk te krijgen. Kunt u mij helpen, dan mag dat 

rechtstreeks naar mij : hennypeijnenburg@home.nl of 0611321663. 

Wilt u liever anoniem iets kwijt dan kan dat per post: Concordialaan 

21, 5223 ZL, ‘s Hertogenbosch. Ik ben u dankbaar voor elke (kleine) 

informatie! 

 

 

 

 

 (Groot) moeder     Sjaan    Annie    (Jan verbleef elders)        Kees  
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Peuteropvang in Assen-Oost 
 
Kent u de peuteropvang? Peuteropvang is speciaal 
voor kinderen van 2 en 3 jaar ontwikkeld en wordt 
aangeboden binnen Kinderopvang Assen-Oost. 
Peuteropvang is goed vergelijkbaar met het peuter-
speelzaalwerk, dat in januari 2019 is overgegaan naar de onderwijs-
besturen. Spelend worden kinderen voorbereid op een soepele over-
gang naar groep 1.  
 
Peuters komen 2 dagdelen (ochtenden) per week bij ons in vaste 
groepen bij elkaar. Wij hebben 2 peuteropvang groepen: 1 peuter-
groep in Kindcentrum Valkenhorst en 1 peutergroep in MFA de Or-
chidee. De kinderen spelen, leren en ontwikkelen in een veilige om-
geving. Als er gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde VVE-
aanbod (Vroege Voorschoolse Educatie) kunnen de kinderen zelfs 
nog 2 extra dagdelen komen.  
 

Aan de hand van het programma Uk & Puk organiseren 
we leuke en leerzame activiteiten. Het programma Uk & 
Puk is speciaal ontwikkeld voor kindcentra en peuterop-
vang. Puk is een pop en een speelkameraadje van de 
kinderen. Het doel van het programma Uk & Puk is om 
kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun ontwikkeling te sti-
muleren door samen te spelen en te ontdekken. Uk & 

Puk biedt kinderen de speelruimte om vaardigheden te oefenen op 
het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens, omgaan met 
elkaar, bewegen en ruimtelijk begrip. Zo zorgen we voor een optima-
le overgang naar het basisonderwijs! 
 
Denkt u aan peuteropvang voor uw zoon of dochter? Wilt u meer in-
formatie over peuteropvang? Neem dan eens een kijkje op 
www.plateau-kinderopvang.nl en klik op Peuteropvang.  

http://www.plateau-kinderopvang.nl
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Fijne feestdagen en een goed en 

gezond 2021! 
 

Bestuur en medewerkers huis van 
de buurt De Schulp. 
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Versterken bestuur 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die het bestuur wil komen versterken. 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de voorzitter, secretaris , 

penningmeester en twee algemene leden. We vergaderen onge-

veer vijf tot zes keer per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats in 

huis van de buurt De Schulp. 

Heeft u zin om ook iets te doen voor het wijkcentrum in Assen-
Oost stuur dan een mail naar deschulp-assen.nl 
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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 werkzaam-

heden. Volgens de 1,5 meter economie. 

Telefoon thuis    0592 37 16 32  

Telefoon mobiel 06 36 50 16 55  

E-mail visscher-onderhoud@kpnmail.nl 

Website www.visscheronderhoudassen.nl  

Rectificatie! 

Bij het artikel over de opening van de pumptrack in de vorige wijkkrant, 
is vergeten te vermelden dat de foto’s gemaakt zijn door Ineke Heijting.  

mailto:visscher-onderhoud@kpnmail.nl
http://www.visscheronderhoudassen.nl/


27 

 
Heb ik als uitzendkracht recht op loon 
als er geen werk is door het coronavi-
rus? 
 
Als uitzendkracht is het belangrijk om te 
weten wat voor soort contract u heeft: 
 
Fase A (ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao) 
Kijk of er een uitzendbeding in uw contract staat. Bij een uitzendbeding 
eindigt uw arbeidsovereenkomst automatisch als er geen werk meer 
voor u is. U heeft dan geen recht op loon. 
 
Heeft u geen uitzendbeding, kijk dan of er ‘uitsluiting van de loondoor-
betalingsverplichting’ in uw contract staat. Bij een uitsluiting blijft u offi-
cieel wel in dienst van het uitzendbureau, maar heeft u geen recht op 
loon als er geen werk is. 
 
Staat er geen uitzendbeding en geen uitsluiting van de loondoorbeta-
lingsverplichting in uw contract, dan heeft u recht op loon zolang uw 
contract duurt. 
 
Fase B (ABU-cao) of fase 3 (NBBU-cao) 
U heeft een tijdelijk contract. Zolang uw contract loopt, heeft u recht op 
loon voor de afgesproken uren. Ook als er geen werk voor u is. 
 
Het uitzendbureau mag besluiten om uw contract niet te verlengen na 
de einddatum. 
 
Fase C (ABU-cao) of fase 4 (NBBU-cao) 
 
U heeft een vast contract. U heeft recht op loon voor de afgesproken 
uren. Ook als er geen werk voor u is. 
 
Het uitzendbureau kan u niet ontslaan als er geen werk voor u is. Het 
heeft daarvoor toestemming nodig van u, UWV of de kantonrechter. 
 
Heeft u geen recht (meer) op loon, dan kunt u een WW-uitkering aan-
vragen. 
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Normaal gesproken doet u de taken zoals die in uw contract staan en 
die passen bij uw functie. Vraagt uw werkgever u om door het coronavi-
rus tijdelijk andere taken te doen, dan moet u dit mogelijk doen als goe-
de werknemer. Het gaat er dan om of het redelijk is wat de werkgever 
van u vraagt. Wat redelijk is, is voor iedereen anders. 
 
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 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 web-
site  
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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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Sjoelen in huis van de buurt De Schulp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weet u dat iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur er fanatiek ge-

sjoeld 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. We starten weer op 

woensdag 9 december! 
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Kindcentrum Valkenhorst 

 
 
 
 
Kindcentrum Valkenhorst heeft dit schooljaar 8 groepen (groep 1, 1-2 3, 
4, 5, 6, 7, 8). In deze editie van de 
wijkkrant vertellen wij u graag iets 
over onze kleutergroepen.  
 
In oktober vond de Kinderboeken-
week plaats. Het thema van de Kin-
derboekenweek was “En toen….?” 
Iedere groep werkte met een thema 
uit de geschiedenis. Met een spette-
rende opening op het schoolplein 
werd, met behulp van een tijdmachi-
ne, bekend gemaakt welke groep met welke tijd ging werken.  
 

 
De kleutergroepen hebben met het thema 
Prehistorie gewerkt. Wat vonden ze het 
spannend en leuk toen ze zagen dat er een 
‘echte’ dinosaurus in ons speellokaal stond 
en zomaar een ‘dino-ei’ had achtergelaten!  
Met de dino’s als thema hebben de kleuters 
tijdens de Kinderboekenweek verschillende 
activiteiten gedaan, van rekenen tot zingen, 
van dansen tot woordenschat. 
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Onze kleuters werken zowel klassikaal als groepsdoorbrekend. Zo 
lezen bijvoorbeeld de leerlingen van groep 7 prentenboeken met de 
kleuters en doen alle groepen mee met diverse school-circuits (vb. 
kerstcircuit).  
 
In de kleutergroepen wordt  doelgericht en spelenderwijs gewerkt aan 
de ontwikkeling van de kinderen. We werken met thema’s, passend 
bij het seizoen of de actualiteit. De activiteiten  sluiten aan bij de ont-
wikkeling en belevingswereld van kleuters. Taal- en rekenbegrippen 
en goed kijken en luisteren, komen volop aan bod, omdat deze vaar-
digheden belangrijk zijn voor het leren lezen en rekenen. Maar ook is 
er veel aandacht voor bewegen en muziek. De kleuters hebben een 
eigen speellokaal en bewegend leren is onderdeel van het program-
ma.  
 
Onze kleutergroepen: doen en ervaren, zowel binnen als buiten spe-
lenderwijs leren! 
 
Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum Valkenhorst 
 
Website: www.kindcentrum-valkenhorst.nl  
 

http://www.kindcentrum-valkenhorst.nl
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Koorleden gezocht 

Het Triantha Koor is op zoek naar enthousiaste leden. 

Wij zijn een gezellig koor onder leiding van Gerard Damkat uit  Gronin-
gen. 
Ons gemengde zangkoor oefent iedere maandagavond vanaf 19.30 
uur in huis van de buurt De Schulp Buizerdstraat 10. Het repertoire is 
van klassiek tot modern.  
Er zijn achttien leden in de leeftijd van 50 tot 75 jaar. 
Vanwege de Coronacrisis, zijn we  helaas  gedwongen even te stop-
pen. 
Het ligt in de lijn der verwachting om in januari,2021 weer te starten 
met de repetities. 
Wilt u ons koor komen versterken, neem dan contact op met Gretha 
0592 315789.  
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Uitslag dorpshuis/ buurthuis van het 

jaar 2020! 

 

 

 

 

 

De uitslag is inmiddels bekend. Jammer genoeg hebben we niet ge-
wonnen, maar we hebben wel de meeste punten van de dorpshuisju-
ry gekregen. Dat vinden we een hele eer!  

De vakjury heeft onder andere het volgende opgemerkt “ dat het be-
stuur en de beheerder, zonder zich daar echt goed bewust van te 
zijn, echt een buurthuis hebben weten neer te zetten met een belang-
rijke sociale spilfunctie in de wijk.” 

 

Het is leuk en leerzaam geweest om mee  te doen. Het was prettig 
om eens in een ander wijkcentrum binnen te kijken en te horen hoe 
zij functioneren. En er zijn een aantal dingen bij waar we zeker mee 
aan de gang gaan! 
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Loopgroep Assen-Oost 

Hallo beste buurtgenoten en lezers, 

Hierbij in deze coronatijd even een up date over het wel en wee van 
onze hardloopgroep. Het woord hardloopgroep zegt het al, wij lo-
pen en zijn dus in beweging. En daar gaat het momenteel nou juist 
om. Beweging moet worden beperkt volgens de richtlijnen. Het ka-
binet zegt in deze periode (o.a.) niet in grote groepen buiten, maxi-
maal twee personen, dat is nou niet een echte hardloopgroep te 
noemen. Vanuit de vorige voorschriften hadden we ons inmiddels al 
opgedeeld in groepjes van vier personen, die kregen dan bij toer-
beurt live training, de andere keren werd er dan zonder trainer, 
maar wel met een online aangeleverd programma gelopen. Maar 
dat heeft slechts kort geduurd, want de regels werden aange-
scherpt. Wij vonden dat een loopgroep, hoe die er dan ook uit mag 
zien wat betreft het aantal, toch moet blijven lopen en vervolgens 
zijn de groepjes van vier weer onderverdeeld, gesplitst zeg maar, in 
groepjes van twee, duo’s dus. We zijn min of meer samengesteld in 
2 hardlopers van ongeveer hetzelfde kaliber wat betreft de snel-
heid. Aangezien dat nog wel mag kunnen we gelukkig nog blijven 
trainen binnen de voorgeschreven regels, overtreden we niets en 
kunnen we onze geliefde activiteit gewoon door blijven beoefenen. 
We hoeven gelukkig niet zelf het programma te bedenken, dat doet 
onze trainer wel en stuurt het programma via de sociale media 
rond.  
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Momenteel aansluiten is dus ook niet mogelijk, maar als je ook 

eens wilt trainen met een online aangeleverde training, laat het mij 

dan maar even weten. Ik neem dan contact met je op om de nodi-

ge voorinformatie te verkrijgen en maak dan een programma dat je 

kunt lopen wanneer het jou uitkomt! Mjn e-mail:  

karel.vos@ziggo.nl . Wellicht tot horens. 

 Met sportieve groet, Karel Vos 

 

                 Nu ook elke Zondag open van  

12.00 uur tot 17.00 uur 

            Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen 

 

        0592-315730   info@oosterhof.cigo.nl 
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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 

 
Alternatief. Wanneer huis van de buurt De Schulp is gesloten is tafel-

tennis in de buitenlucht een alternatief. Ik kwam twee tafels tegen in As-

sen-Oost. Ik heb ze op de foto gezet en de straat waar ze staan eronder 

gezet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwanenstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speenkruidstraat 

 

Heb ik ze zo allemaal van Assen-Oost of zijn er nog meer? Als dat zo is, 

geef mij maar even aan waar die anderen staan. 
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Oproep. Mijn oproep in een voorgaande wijkkrant had succes. 

Via een lezeres van de wijkkrant kwam ik in contact met Chaja 

Goldberg. Haar beroep was Franse tolk en ze heeft voor mij 

een vertaling van een stukje tekst in het Frans gemaakt. Die 

vertaling kan ik gebruiken om naar instanties in Frankrijk te stu-

ren om zo te proberen te achterhalen wie die onbekende Fran-

se parachutist was, die sneuvelde op 8 april 1945 achter het 

bos bij Huis ter Heide. 

De Aanleg. Zolang ik mij kan herinneren is “De Aanleg” er al bij 

Deurze. Bij een wandeling in de omgeving kwamen we de hui-

dige uitbater tegen en daar kwamen we mee aan de praat. 

Daarbij bleek ook dat hij en zijn vrouw de leeftijd hebben be-

reikt om te stoppen en dat hun Eetcafé en Zalencentrum te 

koop staat.  Misschien kan iemand van jullie zijn of haar droom 

ermee verwezenlijken. Ik hoop dat het lukt een koper te vinden 

en dat “De Aanleg” blijft. 

Reizen. Ik mag graag wat van de wereld zien, maar dat valt 

tegenwoordig nog niet zo mee met alle negatieve reisadviezen. 

Wat ook kan is op je smart-TV, tablet of mobiele telefoon 

“YouTube” laten zoeken op “flashmob” en die filmpjes dan be-

kijken en beluisteren. In je eigen huis beleef je dan allerlei ver-

rassende optredens over de hele wereld die in willekeurige 

volgorde voorbijkomen. 

Italianen. Kort na de oorlog waren er totaal maar 7 of 8 Italia-

nen in heel Nederland. De meesten woonden en werkten in 

Amsterdam. Ze kenden elkaar allemaal en ze hadden regelma-

tig contact. De meesten begonnen een onderneming en waren 

daarmee behoorlijk succesvol. Een voorbeeld ervan is Talamini 

die ijs ging maken en verkopen. In Assen-Oost wonen al vele 

jaren 2 in Italië geboren mannen. Beiden gaven mij aan dat ze 

elkaar niet kennen. Ze moeten ook maar gauw bij ons komen 

tafeltennissen. 

Albert Eleveld 
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Humanitas-vrijwilligers blijven 

deelnemers helpen  

Assen -  Veel mensen hebben juist in deze moeilijke tijd extra 

behoefte aan contact, zomaar een praatje, een luisterend oor of 

iemand die met hen meedenkt. Ze kunnen ook nu terecht bij 

Humanitas Assen. Het pand is gesloten, maar Humanitas blijft 

bereikbaar en blijft hulp bieden. De afspraken tussen deelne-

mers en vrijwilligers worden zoveel mogelijk vervangen door 

contact via telefoon, Whatsapp, beeldbellen, Skype etc. Op de-

ze manier kunnen onze vrijwilligers de deelnemers toch, zij het 

op afstand, blijven steunen.  

 

Een telefoontje doet zoveel 

Zo hadden vrijwilligers van Vriendschappelijk Huisbezoek niet ver-

wacht dat zoiets kleins als een telefoontje zoveel impact kan heb-

ben. Het helpt mensen die zich eenzaam voelen om de tijd door te 

komen. Ook de vrijwilligers die bellen ervaren het als zinvol en zijn 

blij wat te kunnen betekenen. 

 

Hulp bij financiële problemen 

Juist in deze periode kunnen mensen in financiële problemen ko-

men. Inkomsten die terugvallen, terwijl er toch huur, gas en licht be-

taald moet worden. Onze Thuisadministratie denkt mee en onder-

steunt waar mogelijk via telefoon, skype of e-mail. Of vinden inven-

tieve oplossingen om de ondersteuning zo goed mogelijk door te 

laten gaan. Zo heeft een vrijwilliger met een nieuwe deelnemer af-

gesproken dat ze de papieren in een tasje aan de deur zou hangen 

en aan zou bellen. Zodat deze vrijwilliger vervolgens de nodige 

stappen kon ondernemen naar de belastingdienst toe. “Een andere 

manier van werken, maar soms is dat echt nodig”, aldus de vrijwilli-

ger.    
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Stroom van informatie 

Uit de telefonische contacten blijkt dat een aantal deelnemers het 

moeilijk vindt om met de enorme stroom aan Corona-informatie om te 

gaan. Helemaal als ze laaggeletterd zijn en weinig opleiding hebben 

gehad. Maatjescoördinator Hermien Lenderink vertelt: “Ik belde een 

deelnemer terug die mij gebeld had. Zij was een beetje uit haar doen, 

want iedereen die zij die middag belde, nam niet op. Ze was erg on-

gerust dat iedereen maar corona kreeg. Ze had namelijk gehoord op 

het nieuws dat er al meer dan 2000 doden in Assen waren. Maar dat 

moest heel Nederland zijn. Ik kon haar gelukkig geruststellen. “ 

 
. 
Bereikbaarheid 

Humanitas Assen is volop actief en goed bereikbaar voor iedereen 

die hulp kan gebruiken of hulp wil aanbieden. Dat kan via het secre-

tariaat tijdens kantoortijden 06-18815923 of assen@humanitas.nl. 

Meer informatie op website: www.humanitas.nl/assen 

 

Humanitas 

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie die dit jaar al 75 

jaar bestaat. Humanitas Assen   

heeft inmiddels 10 activiteiten, waarbij jaarlijks circa 140 vrijwilligers 

zo’n 500 mensen het zelfvertrouwen geven om op eigen kracht iets 

aan hun situatie te veranderen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Van de wijkagenten 

 

Anita: 

Als je ruim dertig jaar werkzaam bent bij 

de politie, dan zou je een boek kunnen 

schrijven over wat je allemaal hebt be-

leefd en meegemaakt. Leuke ervarin-

gen, spannende belevenissen, schokkende verhalen en grappige voor-

vallen. Alles is inmiddels de revue gepasseerd. Zo ook dit verhaal uit 

1992.  

Er komt een melding binnen van een aangehouden winkeldief bij de 

Edah en of ik er even naar toe kan. De patrouille is al bezet.  

Ter plaatse tref ik een oude mevrouw aan, die me met grote ogen ver-

schrikt aankijkt. Het winkelpersoneel vertelt dat ze 26 pakjes Caballero-

sigaretten in haar boodschappentas op wieltjes heeft zitten, die ze niet 

heeft betaald. De vrouw zegt dat ze er niets van snapt, ze rookt niet 

eens. 

Ik bekijk haar nog eens goed. Ik schat haar ergens in de 80, maar mis-

schien ook wel in de 90. Ze draagt een zwarte rok en een zwart vestje 

en om haar hals een kettinkje met parels. Ze draagt zwarte schoenen, 

aan de vorm kun je zien dat ze “moeilijke voeten” heeft. Ze draagt haar 

grijze dunne haren in een knotje. Een trouwring zit diep om haar vin-

gers. Ze lacht nog eens verlegen naar me en zegt weer dat ze er niets 

van snapt en dat ze niet weet hoe de sigaretten in haar tas zijn geko-

men. Ze wil ze graag gelijk weer teruggeven. Ik voel een zwak voor 

haar.  

Op het bureau wordt zij voorgeleid aan de hulpofficier van justitie 

(HOVJ). De voorgeleiding duurt langer dan normaal. Ook hij heeft di-

rect een zwak voor haar, haalt een kopje koffie voor haar om tot rust te 

kunnen komen.  
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Daarna wordt het verdere onderzoek aan mij overgedragen. Maar ja, 

wat doen we met haar? Hij stelt voor haar nog even te horen en af-

stand van de 26 pakjes Caballero te laten doen. Daar kunnen we het 

dan bij laten.  

Ik ga weer terug naar de verhoorkamer en spreek met de vrouw. Ze 

woont hier niet in de buurt en ik vraag me af wat ze helemaal hier 

komt doen. Ze is sinds een jaar weduwe en haar kinderen wonen 

ver weg. Daarom heeft ze besloten om telkens ergens anders bood-

schappen te doen. Dan komt ze de dag een beetje door.  

We praten verder over koetjes en kalfjes en de tijd tikt langzaam 

weg. Tenslotte neem ik de pakjes sigaretten in beslag om die later 

terug te geven aan de winkel. Als ik haar uitlaat, pakt ze mijn hand 

en belooft mij plechtig heel goed op te letten dat dit niet meer ge-

beurt. Ze bedankt me nog voor de koffie en als ze weg loopt, zwaai-

en we naar elkaar.  

 

Ik vertel de HOVJ hoe het gegaan is en dat ik de sigaretten even te-

rug zal brengen naar de Edah. In de verhoorkamer liggen de sigaret-

ten nog steeds op tafel. Ik doe ze in de tas en tel… 24 pakjes? Ik tel 

ze nog eens en kom weer op 24 pakjes uit. Ik weet zeker dat er nie-

mand in de tussentijd binnen is geweest en dat de vrouw afstand 

had gedaan van 26 pakjes. 

Ik loop naar de voordeur van het bureau, maar de oude vrouw is ver-

dwenen. Ik begin te lachen…Bij navraag in haar woonplaats blijkt 

dat de vrouw het laatste jaar wel honderd keer is opgepakt voor win-

keldiefstal, maar niemand heeft een PV opgemaakt of transactie uit-

gedeeld. We hebben ons allemaal door haar laten foppen. 

 

Dit verhaal speelde zich af in 1992. Tegenwoordig kan een persoon 

niet zo vaak voor een vergrijp worden aangehouden zonder dat een 

politieagent dit direct duidelijk wordt.  
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Iets over Valkenstijn (5) 

 

Bij informatie over landgoed Valkenstijn wordt vaak vermeld dat het 
nu afgebroken huis Vredeveld in het centrum ervan vroeger een ha-
vezate was. Die mededeling is misleidend. Het huis verkreeg die 
status pas tegen het einde van de achttiende eeuw en behield die 
slechts twee jaar. Bovendien was het toen al geruime tijd een loze 
titel. 

In de zeventiende en achttiende eeuw werd Drenthe bestuurd door 
Ridderschap en Eigenerfden. Eigenerfden waren gezeten boeren, 
ridders adelijke heren. Maar lang niet alle edelen maakten deel uit 
van de ridderschap. Alleen eigenaren van een van de achttien 
Drentse havezaten kwamen daarvoor in aanmerking. Wèlke huizen 
zich havezate mochten noemen, werd halverwege de zeventiende 
eeuw vastgelegd. In ieder geval moest het pand met de grond erbij 
een aanzienlijke geldwaarde hebben. Het recht van havezate over-
dragen op een ander huis was vanaf 1698 niet meer toegestaan. 

Toch wist Herman Roelof Wolf van der Feltz dat in 1769 voor elkaar 
te krijgen. Hij kocht het recht van havezate van Entinge, dat op dat 
moment rustte op een huis te Bonnen en kreeg toestemming dat te 
verleggen naar het huis Vredeveld dat hij toen al zo’n dertig jaar be-
woonde. Twee jaar later verkocht hij het weer met winst. Het recht 
van havezate kwam toen te liggen op een keuterij vlak bij Assen.  

 

Dat van die havezate kunnen we dus beter vergeten. Wel kunnen 
we trots zijn op de drie nog behouden lanen rond de kern van het 
landgoed en proberen die zoveel mogelijk in de oude toestand te 
herstellen. Dat wil zeggen dat ze beplant moeten zijn met voorna-
melijk eiken. Ook de grachten aan de binnenzijde van het oude la-
nenvierkant horen tot de oudste elementen van het landgoed en ver-
dienen daardoor onze aandacht. Door onzorgvuldig beheer zijn ze 
helaas grotendeels uitgezakt – nog meer uitzakken moet in ieder 
geval worden voorkomen!   

 Mieke Kraijer-Otjens 



56 

     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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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                    



59 

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 op dit moment in coronatijd: 

Dinsdag van      8.30  -  17.00 uur 

Woensdag van  8.30  -  17.00 uur 

Donderdag van  8.30  - 17.00 uur  
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Eenzaamheid heb je zelf in de hand! 

huis van de buurt De Schulp  Buizerdstraat 10 Assen –

Oost 


