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Van de wijkkrantredactie
De eerste krant van 2021. Nog steeds worden we beheerst door Covid19. We hebben er allemaal meer dan genoeg van, maar corona nog
niet van ons. Het wachten is op de vaccinatie van iedereen. Jammer
genoeg gaat dat niet van vandaag op morgen. Gelukkig hebben de
meeste mensen daar begrip voor en houden zich aan de regels. Dat dit
niet bij iedereen het geval is hebben velen van ons met verbijsteringkunnen aanschouwen. Hartverwarmend waren de acties die op touw
gezet werden en worden om de gedupeerde winkeliers te helpen.
U kunt weer iets leren over Valkenstijn en zijn bewoners. De scholen in
onze wijk vertellen hoe het hun vergaat met onderwijs op afstand en
hoe ze alle zeilen bijzetten om alles goed te laten verlopen en.. alle kinderen aandacht geven. Respect!
En u maakt een tocht door de Anreperstraat door de jaren heen!
Huis van de buurt De Schulp gaat samen met leerlingen van Zorg en
Welzijn van het Dr. Nassau College een project starten om jongeren en
ouderen dichter bij elkaar te brengen. Onder het artikel ‘Generaties verbinden’ kunt u hier alles over lezen.
Ook vragen we nog steeds mensen om het bestuur te komen versterken. Er is vast wel iemand in de wijk, die dit graag op zich wil nemen.
Wij zien uw bericht tegemoet op De Schulp-assen.nl
Nog een mooie foto van de wijkagenten. De knuffelbeer, die de politie
als troostbeer aan kleine kinderen meegeeft, wanneer ze iets ernstigs
hebben meegemaakt!

3

4

5

6

7

8

9

10

GENERATIES VERBINDEN IN ASSEN-OOST

ASSEN – Locatie Penta Zorg & Welzijn van het Dr. Nassau College en
huis van de buurt De Schulp starten een intergenerationeel project.
Zorgzame en toegankelijke buurten zijn nu en in de toekomst nodig. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. Het aantal ouderen neemt
de komende jaren alleen maar toe en het merendeel van hen blijft in de
eigen wijk wonen. Terugkijkend op 2020 en vooruitblikkend naar 2021 is
het geen vanzelfsprekendheid dat generaties elkaar zonder hulp ontmoeten in een wijk.
Huis van de buurt De Schulp heeft een belangrijke maatschappelijke
functie in Assen-Oost. Het wijkcentrum en het vmbo Zorg en Welzijn
gaan de krachten bundelen. Het doel van het project is dat samenwerkende generaties nieuwe vormen van verbondenheid ervaren en dat ze
beseffen dat ze elkaar nodig hebben en iets voor elkaar kunnen betekenen.
Concreet betekent dit dat we gezamenlijk gaan proberen jongeren en
ouderen dichter bij elkaar te brengen en op deze manier begrip en waardering tussen de generaties te bevorderen. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat zowel ouderen als jongeren het gevoel hebben dat er een grote onderlinge afstand van elkaar is.
11

Ook blijkt dat contacten met jongere mensen kunnen bijdragen aan de
levenslust van ouderen. De samenwerking moet uiteindelijk leiden tot
het aanbieden van activiteiten door de vmbo-leerlingen aan ouderen uit
de wijk in huis van de buurt De Schulp.
Voor leerlingen van het vmbo biedt de samenwerking een leerzame ervaring. De leerlingen komen niet alleen in contact met een ‘andere wereld’, ook ontdekken ze dat ze in deze een positieve en betekenisvolle
rol kunnen vervullen.
De eerste aanzet van het project bestaat uit het coronaproof mondeling
enquêteren door de leerlingen waar de wijkbewoners behoefte aan hebben. Na inventarisatie van behoeften en wensen kan gestart worden
met het organiseren van activiteiten. Deze zullen dan vervolgens met of
zonder assistentie van leerlingen plaatsvinden in huis van de buurt De
Schulp.
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DE GESCHIEDENIS VAN DE ANREPERSTRAAT
Meer dan 1000 jaar geleden bestond Drenthe uit grote heidevelden
en bossen, waar rondtrekkende herders hun kostje bij elkaar scharrelden.
Zo tussen de jaren 800 en 1100 begonnen deze herders zich definitief te vestigen op landruggen bij waterstroompjes, zoals het huidige Anreperdiep, waar ze een soort boerenbedoening begonnen.
Een paar van die ‘boerderijtjes’ bij elkaar werden marken genoemd
en in deze omgeving waren dat onder andere de marken Anriep,
Loon en Witten. Assen bestond nog niet, maar Rolde al wel. Vanuit
de marke Witten werden omstreeks 1100 een aantal boerderijen
gevestigd op een plek waar nu het centrum van Assen ligt. Een belangrijk jaar voor de verdere ontwikkeling van Assen was 1295,
toen het klooster Maria in Campis vanuit Coevorden naar de omgeving van het huidige centrum werd verplaatst. De eeuwen daarna
werd door de komst van woningen rondom dat klooster Assen langzaam verder uitgebouwd.
Anriep bleef een marke en de oudst bekende kaart waarop dit te
zien is werd in 1646 opgemaakt. In de loop der jaren ontstond er
een verbinding tussen Anreep en Assen, die uit een zandweg bestond tussen de heidevelden. In 1909 kreeg dit pad van de gemeente Assen een naam: de Anreperweg. Het tracé van de weg
omvatte in die tijd niet alleen de huidige Anreperstraat, maar ook
de Narcisstraat, de spoorwegovergang en de Overcingellaan tot het
station. In 1930 werd de naam gewijzigd in Anreperstraat. Langs de
straat werden in de loop van de tijd steeds meer woningen gebouwd, vooral in de jaren ‘30, toen er een grote economische crisis
heerste en er grote werkloosheid was. De bouwkosten van een (en
veelal nu nog bestaande) vrijstaande woning bedroeg destijds omgerekend globaal € 3000. Riolering was er nog niet en naast de
weg lagen sloten, waarin het waswater en fecaliën van de woningen afgevoerd werden.
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Dat dit zomers met hoge temperaturen voor de nodige stankoverlast
veroorzaakte spreekt voor zich. De rijbaan werd aan beide zijden van
de sloot afgescheiden met een lintbebouwing van eiken. Nadat in 1930
de naam gewijzigd was in Anreperstraat, werd in 1953 het deel bij het
station tot de spoorwegovergang gewijzigd in Overcingellaan. Eind jaren ’50 werden tot het Kerkpad de sloten gedempt en riolering aangelegd, waardoor de breedte van de rijbaan 7 meter werd. In 1966 werd
de naam van het deel tussen de spoorwegovergang en de inmiddels
aangelegde Pelikaanstraat gewijzigd in Narcisstraat, dat nu nog steeds
te zien is. Normaal begint de huisnummering van een straat namelijk
met huisnummer 1 en 2. Bij het begin van huidige Anreperstraat zijn
dat de nummer 61 en 82, de oude huisnummering is dus blijven bestaan.
In 2007 vond de laatste reconstructie plaats. De rijbaan werd versmald
tot 6 meter en een gescheiden schoon- en vuilwaterriolering verving het
oude systeem. Langs beide kanten van de rijbaan werden nieuwe bomen geplant, zuilbeuken die wel 20 meter hoog kunnen worden. Door
de versmalling van de rijbaan en de in de loop van de tijd steeds meer
geparkeerde auto’s verdween de doorgaande verkeersfunctie van de
straat. Het is nu een soort woonstraat, waar het goed toeven is.
Harry Fieten
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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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Wat gebeurt er op Kindcentrum de Regenboog..

Dit kalenderjaar sloten we heel anders af dan we hadden gedacht. In
de laatste schoolweek voor de kerstvakantie, een week met leuke en
feestelijke activiteiten op de planning, hoorden we op maandag dat
er weer een lockdown aankwam. In plaats van onze, aangepaste,
kerstactiviteiten moesten we weer schakelen en troffen we als team
voorbereidingen voor het afstandsonderwijs. In plaats van de kinderen fysiek een gelukkig nieuwjaar wensen op maandag 4 januari,
deden we dit op afstand en digitaal. Inmiddels zijn we een aantal weken verder en zitten we volop in het thuisonderwijs en de noodopvang. De kinderen volgen online instructies en maken thuis hun
werk. Wederom een uitzonderlijke situatie, waarvan we nu niet weten hoe lang het nog gaat duren.
Als jenaplanschool zijn ons pijlers gesprek, spel, werk en viering. Op
onze school zijn we gewend om dingen SAMEN te doen. Samen,
met leerkrachten, kinderen en ouders. Hoe doe je dat, als je niet samen kunt zijn? Als team hebben we daarover nagedacht. Hoe laten
we, ook tijdens het afstandsonderwijs, onze jenaplanvisie zien? Het
is prachtig om te zien hoe de leerkrachten de verbinding zoeken met
kinderen en ouders. De ‘kring’ wordt nu digitaal gehouden middels
videobellen, er wordt regelmatig gebeld met kinderen en ouders, er
worden digitale ouderavonden gehouden, juffen en meesters fietsen
langs de kinderen om schriften en dergelijke langs te brengen en er
wordt post gestuurd naar kinderen.
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Onlangs dook een van de juffen de drukhoek in met een groepje kinderen om afbeeldingen te drukken voor de kaart die we, namens het
team, naar de kinderen en ouders gestuurd hebben. Daarmee willen
we onze kinderen en hun ouders laten weten hoe trots we zijn. Trots op
de kinderen omdat ze zo hard hun best doen, trots op onze ouders,
voor hun grote inzet en de manier waarop ze het thuisonderwijs combineren met hun eigen werkzaamheden. Ondanks de afstand voelen we
ons verbonden met onze kinderen en ouders. We hopen van harte dat
we snel weer echt SAMEN kunnen zijn.
Namens het team van de Regenboog
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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 ongeveer 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 AssenOost 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 werkzaamheden. 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

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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Wanneer heb ik recht op een vast
arbeidscontract?
In de wet staat dat uw werkgever u geen
tijdelijke contracten mag blijven geven. Heeft u 3 tijdelijke contracten
gehad? Of bent u 3 jaar in dienst bij uw werkgever? Dan heeft u vaak
recht op een vast contract.

Uw werkgever mag u:
maximaal 3 tijdelijke contracten geven
maximaal 3 jaar lang tijdelijke contracten geven
Krijgt u daarna een contract, dan heeft u recht op een vast contract.
Dit heet de ketenregeling.
Zit er meer dan 6 maanden tussen uw tijdelijke contracten? Dan begint
de telling van het aantal contracten opnieuw.

Uitzonderingen
De ketenregeling geldt niet voor iedereen. U heeft geen recht op een
vast contract in deze situaties:
U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding
(beroepsbegeleidende leerweg).
U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per
week.
U bent uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding. Dat
betekent dat u automatisch ontslag krijgt als u ziek wordt, of als
uw werk stopt.
U bent stagiair.
U bent invalkracht op een basisschool, bij ziekte van leraren of onderwijsondersteunend personeel.
U heeft de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOWleeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.
24

In uw cao mogen andere afspraken staan over:
het aantal tijdelijke contracten dat uw werkgever u mag geven
(maximaal 6 contracten)
de periode waarin uw werkgever u tijdelijke contracten mag geven
(maximaal 4 jaar)
Kijk daarom altijd in uw cao of hier andere regels in staan.
Wilt u extra informatie of heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact
met ons op via het telefoonnummer 0900-8020 (€0,10 p/m). Kijk voor
onze actuele openingstijden op onze website: www.juridischloket.nl
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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
27
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Kindcentrum Valkenhorst

Op het moment van schrijven is Nederland nog in lockdown en zijn de
scholen gesloten. Omdat we gesloten zijn, geven we “onderwijs op afstand”. De leerkrachten zetten het thuiswerk klaar, geven digitale instructie, maar nemen ook voor de leerlingen filmpjes op, waarin ze bijvoorbeeld de lesstof uitleggen, opdrachten geven, liedjes zingen en
verhalen voorlezen. Het komt allemaal voorbij.
Naast het reguliere aanbod, proberen we ook de doorgang van de jaarlijkse activiteiten, weliswaar in aangepaste vorm, door te laten gaan.
Een voorbeeld zijn de Nationale Voorleesdagen. Ieder jaar, aan het begin van het kalenderjaar staan de Nationale Voorleesdagen gepland.
Via het voorlezen ontwikkelen kinderen naast een goede woordenschat
ook hun mondelinge taalvaardigheid en maken zij kennis met taal. Waren de Nationale Voorleesdagen anders in de klas, nu was het online.
Dagelijks lazen meesters en juffen boeken voor en de kinderen konden
de filmpjes online bekijken.
We missen de leerlingen op school en we hopen dan ook dat de scholen binnenkort weer open mogen gaan, mits het voor iedereen veilig is!
We wachten het af.
We hopen dat iedereen gezond
blijft, pas goed op jezelf en elkaar!
Vriendelijke groeten,
Team Kindcentrum Valkenhorst
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NIEUWS VAN UW
Potgrondactie 2021
Al meer dan 25 jaar kunnen inwoners van de gemeente Assen in het
voorjaar potgrond kopen dat door de mannen van het Asser Mannenkoor gratis aan huis wordt afgeleverd.
Ook dit jaar kunt u hier op rekenen!
Maar in verband met de huidige coronasituatie moet de potgrond nu
wel vooraf worden besteld.
Dat kan vanaf nu online via de website van het koor:
www.assermannenkoor.nl
Voor degenen die niet beschikken over een computer kan de potgrond nu ook telefonisch worden besteld en wel dagelijks vanaf 19,00
uur op nummer:
06-49874003
De levering van de potgrond vindt plaats vanaf half februari tot half
maart en op de plek waar u dat wenst. De bloemen en planten zullen
er dan ook dit jaar weer prima bijstaan.
Repetities van ons koor
Vanwege de coronamaatregelen mag ook het Asser Mannenkoor niet
fysiek oefenen in De Schulp. Toch proberen we er het beste van te
maken door online te repeteren. Dat doen we elke donderdagavond
vanaf half acht en door gebruik te maken van het computerprogramma Skype.
Heb je belangstelling om mee te doen? Vraag dan informatie per
mail: pr@assermannenkoor.nl of per telefoon op nr: 06 10800333.
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Loopgroep Assen-Oost

Dag beste buurtgenoten,
Het is wel te zien dat deze foto
niet in onze buurt is gemaakt,
maar wel duidelijke informatie
bevat over onze huidige manier
van sporten. Dit is, zoals te zien,
hardlopen in een tweetal, want dat mag gelukkig nog wel. Dat is
wat wij van de loopgroep Vredeveld ook doen. Onze groep is verdeeld in tweetallen en die tweetallen lopen dan samen hun programma, we lopen wel zoveel mogelijk op de trainingsavond. Wel
kunnen de tijden soms wat anders zijn dan normaal gesproken, dat
regelt het tweetal zelf. Het programma dat er wordt gelopen levert
de trainer via de media. Aangezien er ook een avondklok komt kunnen we ook niet te laat in de avond, we moeten wel voor 21.00 uur
weer thuis zijn. Dat is goed te doen. Wat we wel missen is de gezamenlijkheid en dus de gezelligheid van het samen trainen, zo samen in en met een grote groep. Er is altijd wel iemand van jouw niveau, dus een maatje op jouw niveau is al gauw gevonden. Als jij,
als lezer ook eens zou willen meedoen wanneer er straks weer wat
meer mogelijkheden zijn en de groep weer wat groter mag worden
ben je van harte welkom om mee te doen. Onze trainingsavond is
op de maandag. We starten op de parkeerplaats bij AH aan de Brunelstraat. Je bent, ongeacht wat je kunt, van harte welkom. Blijf, of
misschien kom, in beweging.
Vriendelijke en sportieve groet, Karel Vos
Wil je eerst meer info, dat kan altijd. Je kunt me bellen op 0645446383
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Iets over Valkenstijn (6)

De
geschiedenis van landgoed Vredeveld/Valkenstijn vertoont nog veel
hiaten. We weten bijvoorbeeld niet hoe het landgoed is ontstaan.
Dat edelman Zeino Joachim van Welvelde daarbij een rol speelde,
is wel duidelijk. In een akte uit 1648 wordt hij Van Welvelde op Vredeveld genoemd. De twee wapenstenen van Van Welvelde die in de
muren van het huis waren ingemetseld geven eveneens aan dat hij
hier heeft gewoond.
Hoe Van Welvelde aan de grond kwam, was tot nu toe niet duidelijk.
Recent onderzoek lijkt echter aan te geven dat het afkomstig was
van het oude goed Tessinge in de marke van Loon. Dat goed was
oorspronkelijk eigendom van de bisschop, maar kort na 1600 genaast door de Landschap Drenthe, zoals onze provincie toen heette.
Van Welvelde, die als ontvanger-generaal in dienst was bij de Landschap, moet een deel daarvan aanvankelijk gehuurd en later gekocht hebben. In 1653 is namelijk sprake van sijn goet Tessinge tot
Loon, waarvan hij de 5 ½ mud roggeland voortaan graag als eigenaar zou willen bewerken. Van Welvelde deed dat overigens niet
zelf. Hij had een pachter op Vredeveld, genaamd Jan Koops of Coops.
Mogelijk is Van Welvelde ook via Tessinge in het bezit gekomen van
het aandeel in de marke van Anreep dat hem in staat stelde zoveel
schapen en andere beesten achter Vredeveld te weiden als hij wilde.
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Vredeveld lag namelijk in de marke van Loon; het Aardsche Veld,
het woeste gebied ten zuidwesten van de huidige Vredeveldse weg
waar hij de schapen wilde weiden, in de marke van Anreep. Voor
Van Welvelde was dit belangrijk, want hij wilde op zijn plaetse Vredevelt van de wol lakense stof maken en er ook een verkooppunt
opzetten. In eigendom kon hij het veld echter niet krijgen, het bleef
bezit van de gezamenlijke Anreper markegenoten. Pas Petrus Hofstede, de eerste niet adellijke bewoner van het huis, lukte het om
het Aardsche Veld te verwerven. Daarover een volgende keer
meer.
Mieke Kraijer-Otjens
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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. Tafeltennisnieuws is er nog niet. Ik verwacht en hoop heel
erg dat we eind augustus weer als vanouds kunnen trainen en spelen.
Daarom deze keer maar weer een ander onderwerp.
Om de Groningers en ons nageslacht goed op aarde te kunnen laten leven moeten we zo snel mogelijk over naar duurzame energie. Erg belangrijk, maar voor een groot deel is de vraag nog wel hoe dan precies.
Regelmatig krijgen we allerlei brieven of mailtjes thuis waarin het kopen
of huren van zonnepanelen wordt aanbevolen. Onze overheden stimuleren dat ook en het rendement ervan zou supergoed zijn voor onze portemonnee.
Nu zijn zonnepanelen de laatste jaren flink goedkoper geworden en bovendien zijn ze ook nog veel beter gaan presteren. Toch plaats ik er wat
kanttekeningen bij.
Zonnepanelen wekken de minste energie op als we die het meest nodig
hebben. In de winter zijn de dagen het kortst en is ons energieverbruik
het hoogst. Een te veel aan opgewekte stroom bewaren voor tijden
waarin we tekort komen is nog onbetaalbaar. En mensen met zonnepanelen hebben hier nu ook nog geen behoefte aan vanwege de zogenaamde salderingsregeling. Dat wil zeggen dat opgewekte stroom die
niet direct zelf wordt verbruikt mag worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Dan kunnen bijvoorbeeld de buren de koelkast ermee laten
koelen of het waterleidingbedrijf de druk op het waterleidingnet ermee
regelen. In de jaarafrekening wordt de zo aan het net geleverde stroom 1
op 1 verrekend met de stroom die in tijden van tekort van het net is afgenomen.
Dat gaat veranderen. Van 2023 tot en met 2030 gaat er per jaar 9% van
de salderingsregeling af. Eind 2030 resteert er nog 28%, die dan in 2031
helemaal vervalt. Voor terug geleverde energie is er dan alleen nog een
aanzienlijk lagere vergoeding. Duidelijk zal zijn dat het hierdoor financieel ongunstiger wordt zonnepanelen te hebben.
Waarschijnlijk gaat er nog een andere verandering komen.
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Die is vast ook niet gunstig voor het rendement op zonnepanelen. Het
gaat om het volgende.
In ons land wordt de duurzame energie opgewekt door windturbines
en zonnepanelen. Het aandeel hiervan in het totale energieverbruik is
groeiende, maar met ongeveer 10% gemiddeld toch nog vrij gering.
Die 10 % is een lange termijn gemiddelde.
Per dag en zelfs per uur zijn er enorme verschillen omdat het meer of
minder zonnig is en/of het meer of minder waait. Vorig jaar oktober
was er een dag waarin 55% van ons landelijke elektriciteitsverbruik
duurzaam werd opgewekt, de dag erop was dat maar 2,5%. Dat
maakt het heel lastig om er voor te zorgen dat iedereen altijd voldoende stroom heeft.
Ter bevordering van het beter verbruiken van de beschikbare energie
wordt nu gedacht aan het variabel maken van de stroomtarieven. Op
uren met veel wind en/of zon worden ze dan lager en op de uren met
een lage energieopbrengst hoger. Slimme meters, die binnenkort bij
alle gebruikers geplaatst zijn, maken dat mogelijk. Techniek krijgt hierbij een steeds belangrijkere rol. Zo zijn er al warmtepompen, die eerst
proberen het tapwater zoveel mogelijk met de door de eigen zonnepanelen opgewekte stroom te verwarmen.
Als dat niet helemaal lukt kunnen ze zelf
voor het restant aan benodigde energie
de tijden met het laagste tarief van de dag
kiezen.
Het zou heel goed zijn voor al het leven
op onze aardbol als er binnenkort geen
vervuilende en klimaat verstorende energieopwekking meer is.
Albert Eleveld
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Bremstraat 31 9404 CA Assen
Winkelcentrum Assen Oost
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Van de wijkagenten

Corona en politiewerk
“Nederland, een land wars van betutteling, het land van duizend meningen en Hollandse nuchterheid. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor en moeten niet een keurslijf in, die laat je in hun waarde.”
Vandaag de dag is de tekst van dit lied nog steeds een waardevolle les
in allerlei opzichten.
Anno 2021 zijn we met 17 miljoen mensen met hun eigen meningen.
Daarnaast houdt een coronavirus ons allemaal al langere tijd in zijn
greep. Het dagelijkse leven in Nederland wordt er op heel veel manieren door bepaald. Iedereen heeft er mee te maken, vooral met alle regels die naar aanleiding van het coronavirus zijn gemaakt, worden uitgevoerd en steeds strenger worden.
Basisregels als handen wassen en anderhalve meter afstand. Strenge
regels, als een lockdown, waarbij scholen, winkels, buurthuizen, zo’n
beetje alles wat het sociale leven van een ieder bepaalt, dicht zijn gegaan. En dan zijn dit nog maar een paar voorbeelden. Maar deze voorbeelden hebben voor ons allemaal gevolgen.
De één kan met de gevolgen beter omgaan, dan de ander. Het kan van
alles teweeg brengen, psychische klachten, fysieke klachten, grote zorgen, weerstand, ook grote weerstand, dat zelfs resulteert in ongekende
rellen en plunderingen.
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Deze gevolgen, die daadwerkelijk aan het gevoel van mensen komen en daarbij alle regels, die telkens worden aangepast en aangescherpt, maken het werk van de politie steeds complexer. De politie
moet er op toezien dat burgers zich aan de regels houden, en in dit
geval wil je vooral bevorderen dat burgers zich aan de coronaregels
houden: door gezagvol aanwezig te zijn, door burgers aan te spreken op hun gedrag, door hen te informeren en te waarschuwen, door
te sanctioneren en uiteindelijk door stevig ingrijpen. We hebben met
elkaar hetzelfde doel, het tegengaan van verspreiding van het coronavirus.
Ook de politie komt in aanraking met het coronavirus, als blijkt dat
we in aanraking zijn geweest met iemand met corona, moeten ook
wij in quarantaine, niet alleen de diender, maar ook zijn/haar gezin
moet in quarantaine. Ook politieagenten worden positief getest en
krijgen klachten, milde klachten maar ook ernstige klachten.
Onze werkroosters staan gepland, maar telkens zijn er redenen
waarom diensten moeten worden geschrapt, moeten worden vervangen of moeten worden toegevoegd. Het coronavirus maakt ons
werk letterlijk en figuurlijk onrustig. Als wijkagenten proberen we in
onze wijk zoveel mogelijk de vinger aan de pols te houden, proberen
we daar te zijn waar we nodig zijn en moeten we alle bestaande en
nieuwe regels handhaven. Onze diensten staan gepland, maar voor
we het weten zijn we ergens anders harder nodig en worden we
daar ingezet. Aldert is naast zijn werk als wijkagent ook MEchauffeur. Dat houdt in dat hij regelmatig piketdiensten heeft en dan
à la minuut kan worden opgeroepen, dat houdt ook in dat hij vorig
weekend naar Amsterdam is geweest om daar de orde te handhaven. De heftige beelden daarvan hebben we kunnen zien.
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In deze coronatijd heeft de bevolking van Nederland zich op vele manieren laten zien: van onredelijk en agressief tot sociaal en behulpzaam. De politie stond/staat behoorlijk in de picture. Dat kan ook niet
anders, want één van onze taken is de handhaving van de orde.
Vooralsnog gaat het met deze wijkagenten goed, we zijn nog niet getroffen door het coronavirus of door een naar ons afgestoken stuk
vuurwerk.
De afgelopen tijd hebben wij, Aldert van Akkeren en Anita van Wijk,
bijstand gehad van Sybo Bouius. Sybo is een collega van ons, die
graag wil weten of het wijkagentschap iets voor hem is. Vanwege
een tweetal operaties was/is Anita herstellende en nog even niet
zichtbaar op straat. Sybo heeft als waardig vervanger het stokje tijdelijk opgepakt.
We zijn alle drie bereikbaar voor meldingen, vragen en/of zorgen uit
Assen-Oost. We moeten het samen doen, welke mening je er ook op
na houdt.

Onze mailadressen: anita.van.wijk@politie.nl / aldert.van.akkeren@politie.nl / sybo.bouius@politie.nl
Op deze sites is altijd actuele informatie en alle geldende coronamaatregelen te vinden:
www.rijksoverheid.nl en
www.politie.nl (onder het thema ‘vragen over corona en politiewerk’).
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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

47

48

Zou het dan toch nog gebeuren?
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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
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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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