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De wijkkrant in een nieuw jasje… 
 
Zoals u wellicht al heeft kunnen zien ziet de wijkkrant er deze keer heel 
anders uit dan de vorige keren. We vonden dat de wijkkrant wel weer 
eens toe was aan vernieuwing en hebben daarbij hulp gekregen van 
de kinderen in de wijk. Vier basisscholen in Assen-Oost hebben mee-
gedaan aan een tekenwedstrijd met als opdracht ‘maak een tekening 
met het thema lente’. Er zijn  veel tekeningen gemaakt en de keuze 
was moeilijk, maar de winnaar van de wedstrijd heeft de eer om op de 
voorkant van deze wijkkrant te staan. Wie het talent is achter deze te-
kening kunt u lezen in het interview met de kunstenaar. We vonden het 
zo moeilijk om te kiezen, zodat we van nog van een aantal andere te-
keningen een collage hebben gemaakt en ook in deze uitgave hebben 
geplaatst. Voor degenen die deze keer niet in de wijkkrant staan, wees 
niet getreurd. Want voor de volgende uitgave gaan we precies hetzelf-
de doen en hebben kinderen weer de kans om met hun tekening op de 
voorkant of in een collage te komen staan.  
Om de wijkkrant in een ander jasje te steken, hebben we ook hulp ge-
kregen van een nieuw redactielid, Florin Riem Vis. In januari heeft Flo-
rin ons een mailtje gestuurd waarin ze aangaf de redactie graag te ko-
men versterken, met name wat betreft de vormgeving van de wijkkrant.  
 
“Hoi! Ik ben Florin, een jongedame van 25 jaar en ik kom graag de re-
dactie helpen met de wijkkrant. Ik vind het erg leuk om met vormgeving 
bezig te zijn en terwijl ik hier meer in leer, kan ik dit meteen in praktijk 
brengen bij de wijkkrant. Ik woon samen met mijn vriend en hondje in 
Assen-Oost en werk als sociaal werker in Stadskanaal. Ik kijk er erg 
naar uit om een aandeel te hebben in het bezorgen van bijzonder en 
leuk wijknieuws aan jullie. 
 
Wij wensen u  veel leesplezier en vinden het ook 
erg leuk om te horen wat u van deze uitgave 
vindt.  
 
De redactie 
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 Kunstig-Oost 

Vele jaren hebben we meegewerkt met het organiseren van een kunst-

route door onze wijk op de laatste zondag van september. Tien jaar lang 

heeft een aantal mensen in onze wijk hun kunst met anderen willen en 

kunnen delen. 

Door het virus heeft vorig jaar, net als veel andere activiteiten, dit wijk-

gebeuren niet plaatsgevonden. Ook voor dit jaar is het twijfelachtig of er 

nog wel een kunstroute door onze wijk komt. Om met dit wijkgebeuren 

door te kunnen gaan zijn we op zoek naar kunstenaars die dit willen or-

ganiseren. Door veranderingen, verhuizing en bijvoorbeeld tijdgebrek 

hebben de kunstenaars die het tot dusver organiseerden niet meer de 

gelegenheid hun medewerking te verlenen. 

Dus wanneer we deze mooie activiteit in de wijk voor alle Assenaren wil-

len behouden, meld u dan als medewerker aan voor de organisatie van 

Kunstig-Oost.  

Inlichting of aanmelden kan bij Janne Terink, e-mail:   

janne@ janneterink.nl   
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Artikel eigenlijk nergens over 
 
Mij werd gevraagd of ik een artikel voor de wijkkrant wil aanleveren, 

maar waarover moet je in deze rare tijden een artikel “schrijven”? 

Nou is “schrijven” niet de juiste benaming, want er komt geen pen of 

potlood aan te pas. Zullen we zeggen “tikken” i.p.v. “schrijven”? Ja? 

Oké. Nou daar komt het. 

 

Goedendag allemaal, hoe gaat het ermee in deze vervelende tijden? 

Zeker voor die mensen die normaal erg actief zijn zal het niet meeval-

len. Het is toch een hele omschakeling als het een en ander niet meer 

mag. 

Normaal zijn wij betrokken bij meerdere activiteiten en dat ligt allemaal 

stil. 

Wat ga je doen met al die vrije tijd die je min of meer wordt opgedron-

gen? Ja, je kan wat achterstallige administratie wegwerken, meehelpen 

in de huishouding, schuur/berging opruimen, maar dat houdt een keer 

op, behalve het huishouden dan. 

Of je gaat een nieuwe hobby opstarten of zoiets. 

En probeert toch wat in beweging te blijven. 

Maar goed, het blijft lastig om al die vrije tijd door te komen. 

We maken er maar het beste van en hopen dat in de (nabije) toekomst 

een en ander weer te kunnen en mogen oppakken.  

In de tussentijd tik ik: blijf gezond en hou je haaks, tot weerziens. 

Zo, ik ben toch aardig aan het tikken geweest, of niet dan? 

 
Met vriendelijke groet, mede namens mijn vrouw Toos, 

Martin de Vreede 

 

PS  Of ging het nou toch ergens over?             
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Door de lens (of het oog) van: Timanca Manak 
 
                         Foto: A. Brasse 
 
In mijn vrije tijd besteed ik 
veel tijd aan fotografie. Sinds 
een jaar of 8 ga ik graag met 
mijn camera op pad. Ik woon 
in Assen en werk bij IVN 
Drenthe als office manager. 
Een organisatie, die voor jong 
en oud de natuur dichterbij 
brengt. Vanuit IVN  werk ik 
ook als medewerker communicatie & educatie voor Nationaal Park 
Drentsche Aa. Ik ben dan ook graag in de natuur, met name in Natio-
naal Park Drentsche Aa.  
 
De liefde voor het Drentsche Aa landschap is mij met de paplepel in-
gegoten, laatst vertelde mijn moeder mij dat mijn opa vaak schilderde 
op het Balloërveld, mooie inspiratiebron voor een schilder. Ik mag daar 
ook graag zijn. Prachtig gebied en dat op een steenworp afstand van 
Assen. 
Ik heb geen fotografie-opleiding gevolgd, maar een aantal cursussen 
gevolgd en de meeste ervaring heb ik opgedaan door van anderen te 
leren en door gewoon ‘te fotograferen’. Ik ben lid van de Fotogroep 
Rolde, een groep van enthousiaste amateurfotografen die veel op pad 
gaat en veel van elkaar leert. We dagen elkaar uit om diverse onder-
werpen vast te leggen en verzorgen op verschillende locaties exposi-
ties. Helaas liggen deze bijeenkomsten ook tijdelijk stil maar we dagen 
elkaar digitaal uit om toch te blijven fotograferen.  
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Waar ik het leukste vind om te fotograferen is toch wel in de natuur, het 
is er altijd mooi en er is altijd van alles te beleven. Ik ga graag mee met 
NP-excursies, maar ook dat ligt nu even stil. Bijna altijd heb ik mijn ca-
mera bij me; ik zie vaak mooie en onverwachte dingen en als ik dan 
geen camera bij me heb (ja dat komt wel eens voor) vind ik dat jam-
mer. Gelukkig heb ik dan nog mijn telefoon bij me, ook daarmee kun je 
prachtige foto’s maken. Zelf op kantoor in het DCA  
(Duurzaamheidscentrum) in Assen. Vaak zag ik daar het ijsvogeltje, op 
een paar meter afstand. Dan kan ik het natuurlijk niet laten om daar 
foto’s van te maken. Zeer regelmatig kwam het ijsvogeltje precies 
naast mijn werkplek zitten. Daar geniet ik van en leg het vast. Helaas 
heb ik het ijsvogeltje al een tijd niet gezien. Ook de groene specht is 
een frequente bezoeker van de tuin bij het DCA en foerageert daar 
vaak. Geweldig om achter het raam zoveel moois te zien én vast te 
kun- nen leg-
gen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik kom altijd wel onderwerpen tegen die mij aanspreken, anders zoek 
ik er wel een op, waarbij ik veel let op details. Soms zie ik dierenspo-
ren, dan zoek ik verder en weet dat er een bepaald dier in dat gebied 
actief is. Dan ga ik vaker terug naar die bepaalde plek hopende dat ik 
dat dier kan zien. Uiteraard met alle respect voor de natuur, het dier en 
hun habitat.  
 
Elk seizoen heeft zijn eigen mooie onderwerpen. Het ontluikende voor-
jaar met het begin van de bloeiende bomen en bloemen en de dieren 
die  ontwaken, de zomer met mooie volle kleuren van bloemenpracht, 
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Mijn passie in het fotograferen is toch wel macrofotografie, iets van 
dichtbij bekijken en vastleggen waar je niet vaak bij stil staat. Ik kan tij-
den ergens zitten (of liggen) en turen totdat er iets voorbij komt, daar 
moet je wel geduld voor hebben. Ik zoek vaak het beekdal op, dat is 
mijn lievelingsplek. Met name het Deurzerdiep, het Amerdiep of het Ou-
demolensche diep is altijd prachtig en je kunt relatief dichtbij de beek 
komen. De Gasterse duinen, het Balloërveld of het Grolloërveen zijn ook 
prachtige fotogenieke gebieden.  
 
Wat ik graag mag vastleggen met de camera zijn vooral weidebeekjuf-
fers (en andere juffers maar de weidebeekjuffer is een van de pareltjes 
van NP Drentsche Aa), adders, hagedissen, Schotse hooglanders, hei-
dekoeien, bloemen, insecten, blauwe heidekikkers en dassen. Die laat-
ste twee zijn niet vaak voorkomende dieren. De blauwe heidekikker is 
bijvoorbeeld maar een paar dagen écht blauw vanwege de paartijd. Het 
mannetje kleurt tijdens de paringstijd blauw. De eerste keer dat ik een 
blauwe heidekikker zag, dacht ik dat er een bounty-papiertje in de na-
tuur lag maar het bleek  een blauwe kikker!  
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Een das zie je niet zomaar in de natuur lopen. Het zijn heel schuwe die-
ren die met name in het begin van de avond tevoorschijn komen. Ik heb 
een paar keer meegedaan aan een dassentelling van de Dassenwerk-
groep Drenthe, dat is natuurlijk een prachtige kans om dassen te zien, én 
te tellen. Ik heb het voorrecht om af en toe bij iemand op het landgoed bij 
een burcht te mogen zitten. Als je tijdens de schemering de dassen te-
voorschijn ziet komen, is dat echt een wow-moment.  
 
Mijn ultieme topmoment van het afgelopen jaar was een ontmoeting met 
de bever. Ik had er al een keer een voorbij zien zwemmen, maar dat ik 
dit zou meemaken had ik niet durven dromen. Ik was op een zomer-
avond met een fotomaatje op pad en we waren vlakbij de beek. Ik hoorde 
opeens knaaggeluiden die ik nog niet eerder had gehoord. Geknaag aan 
een boomstam…..zou het? We gingen naar de beek en we gingen op de 
grond liggen, en ja hoor. Daar kwam de bever heel langzaam het water 
in, nietsvermoedend onze kant op zwemmen. Op nog geen 2 meter af-
stand zwom hij of zij voor ons langs. Daar krijg ik echt een kick van.  
Onlangs zag en hoorde ik een kraanvogelpaar met twee jongen in het 
veld, zo is er elke keer wel wat om te zien en vast te leggen.  
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Ik benoem niet de exacte locaties, waar ik zeldzame of bedreigde die-
ren heb gezien. Er zijn helaas veel mensen die zich niet aan de regels 
houden en het is zonde als die dieren door overlast een andere plek 
moeten zoeken.  
 
Thuis maak ik heel graag foto’s van stillevens, vormen van onderwer-
pen, druppels, structuren van onderwerpen, alles wat maar voor han-
den is.  
 
Regelmatig krijg ik de vraag ‘wat doe je met al je foto’s’? Tja, ze ver-
dwijnen in mijn archief en af en toe worden mijn foto’s voor mijn werk 
gebruikt voor diverse NP-uitgaves. Opdrachten doe ik niet heel vaak, 
er ligt dan te veel druk op het presteren. Het blijft voor mij een hobby. 
Af en toe krijg ik een verzoek of iemand een foto mag overnemen voor 
een afdruk voor thuis of voor een folder voor een organisatie of be-
hang in een wachtruimte of leslokaal. Dat is natuurlijk heel erg leuk en 
een eer voor mijn hobby. Ik plaats mijn foto’s op facebook en op insta-
gram. Regelmatig krijg ik de opmerking dat mensen meegenieten van 
mijn foto’s, zeker als het niet vanzelfsprekend is om lekker naar buiten 
te gaan. Een mooier compliment is er niet!  
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Interview met  Danée 

 

Hoe heet je, hoe oud ben je en heb je broertjes en zusjes? 

Ik heet Danée, ik ben 9 jaar en ik heb 1 zusje, Joëlle.  
 
Op welke school zit je? 

Ik zit op de Regenboog in Assen.   

Wat is je lievelingseten en waarom vind je dit lekker? 

Mijn lievelingseten is lasagne, omdat de combinatie met kaas en toma-
tensaus zo lekker is. 
 
Heb je huisdieren? 

Ja ik heb 1 huisdier: een hond, een Amerikaanse Steford.   
 
Waar word je blij van? 

Ik word blij van grappige filmpjes.   
 
Wat vind je echt niet leuk? 

Ik vind het echt niet leuk als er een pop in het donker in mijn kamer zit. 
 
Wie zou je wel een dagje willen zijn? 

Ik zou voor een dagje wel Ariana Grande willen zijn, dan kan ik mooi zin-
gen.  
  
Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie en waarom? 

Ik zou wel heel graag op vakantie willen naar Italië, want het is daar lek-
ker warm en er zijn hele mooie hotels. 
 
Wat voor muziek luister je? 

Ik luister naar muziek waar je op kan zingen of dansen.  
 
 

 

 

 



16 

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen? 

Wanneer ik voor het laatst heb gelachen was toen ik de verkeerde 
moeder aantikte bij de winkel. 
 
 Wat is je grootste droom? 

Mijn grootste droom is om zangeres te worden.   
 
Gefeliciteerd met je plekje op de voorkant van de wijkkrant! 
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Telefooncirkel Humanitas Assen  

 

De telefooncirkel is bedoeld voor iedereen in de gemeente Assen. 
Misschien ben je een keer te ziek om de dokter te bellen. Of je bent 
gevallen – maar nét buiten bereik van de telefoon. Dan is het wel 
een heel veilig idee dat er iemand is die je elke dag even belt. Het 
is prettig te weten dat er actie ondernomen zal worden als het con-
tact niet tot stand komt. Zo kunnen we met elkaar voorkomen dat 
iemand onopgemerkt hulpeloos in huis ligt.  

Hoe werkt de cirkel?  

De cirkel heeft 1 leider (een vrijwilliger van Humanitas Assen) en 5 
tot 8 deelnemers. De leider start de cirkel en belt de 1e deelnemer, 
die belt de 2e deelnemer en zo verder. De laatste deelnemer belt 
de leider en dan is de cirkel rond.  

Aanmelden voor de telefooncirkel kan door te bellen naar 06-
18815923 of mailen naar telefooncirkel@humanitas -assen.nl. Het 
is belangrijk dat je zelfstandig iemand anders kan bellen en weet 
wat je moet doen als iemand niet opneemt. Het is nodig dat iemand 
bij jou in de buurt een sleutel van je huis heeft, zodat we, indien no-
dig, binnen kunnen komen. Hiervoor geef je schriftelijk toestem-
ming. De telefooncirkel is echt bedoeld voor controle en veiligheid. 
Als je langer met iemand wilt praten, dan kan je na de cirkel contact 
opnemen met iemand van de cirkel. We proberen 3 keer per jaar 
een bijeenkomst te organiseren zodat namen ook een gezicht krij-
gen.  

Over Humanitas  

Humanitas is er voor mensen die samen met een vrijwilliger op ei-
gen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden 
onze ruim 19.000 goed geschoolde vrijwilligers hulp aan meer dan 
74.000 deelnemers. Humanitas-waarden: • regie behouden over je 
eigen leven • samenleven op basis van gelijkwaardigheid • verant-
woordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander • vraaggericht 
werken: kijken wat er leeft in de maatschappij, activiteiten daarop 
aanpassen.  
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Word vrijwilliger!  

Heb je niet veel tijd, maar wil je wel iets voor een ander betekenen? 
Voor deze activiteit zijn wij nog opzoek naar vrijwilligers. Het kost een 
paar minuten van je tijd iedere ochtend, maar als de cirkel wordt onder-
broken moet je actie ondernemen. Als vrijwilliger bij Humanitas Assen 
word je opgeleid en begeleid door de coördinator en via e-learning. 
Ook hoef je zelf geen kosten te maken en ben je verzekerd op het mo-
ment dat je voor Humanitas aan het werk bent. Aanmelden kan via 06-
18815923 of mail naar: telefooncirkel@humanitas-assen.nl  

 

Humanitas Assen, Brunelstraat 77, 9404 KB Assen 

Iedere ochtend een kort belletje maakt een groot verschil! 

 

 

 

mailto:telefooncirkel@humanitas-assen.nl
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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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Kindcentrum De Regenboog 
Kleurt jouw toekomst! 

 
Voorstellen 
Langs deze weg wil ik mij als nieuwe directeur 
van Kindcentrum De Regenboog aan u voor-
stellen.  
Ik ben Petra Oldenbeuving, 43 jaar jong, ge-
trouwd en moeder van 2 kinderen.  
De afgelopen jaren heb ik de nodige ervaring 
opgedaan als directeur van een andere 

school, om nu vol enthousiasme de functie van directeur op De Re-
genboog voort te zetten.  
Samen met een enthousiast en betrokken team begeleid ik de kin-
deren zo goed en zo breed mogelijk in hun ontwikkeling. Dit doen wij 
volgens de Jenaplanprincipes.  
 
Jenaplanonderwijs 
Op De Regenboog wordt het onderwijs vormgegeven volgens de 
moderne Jenaplangedachte. Kernwoorden hierbij zijn o.a.: 

Betekenisvol onderwijs 
Midden in de wereld 
Eigen brede ontwikkeling  
Samen, met elkaar 
 
Kinderen ontwikkelen zich beter als het onderwijs aansluit bij hun 

leefwereld. Dat geeft de lesstof betekenis. De lesstof kan ook 
bestaan uit het leren voeren van een goed gesprek, waarin 
kinderen leren op te komen voor hun eigen mening. Daar-
naast leren kinderen hun werk te presenteren.  
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Afgelopen periode stond ons kindcentrum in het 

teken van het thema verkeer. Bij de onderbouw 

is er een fietsenwerkplaats gebouwd. Er werden 

afspraken gemaakt om daarna de fietsen te laten 

repareren. Door het bekijken van een echte fiets 

werden er veel woorden geleerd. 

De middenbouw heeft o.a. de betekenis van ver-

schillende verkeersborden geleerd en de boven-

bouw is bezig geweest met gevaarlijke kruispun-

ten. Door het werken met betekenisvolle projecten halen wij de wereld 

binnen op ons kindcentrum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijkje nemen 
Door corona en de daarbij behorende maatregelen is het een bijzonde-
re tijd. Mocht u op zoek zijn naar een basisschool, dan is het gewoon 
mogelijk om samen in gesprek te gaan. Buiten de schooltijden leiden 
wij u graag rond in ons kindcentrum. Neem gerust via onderstaande 
contactgegevens contact met ons op. Met vriendelijke groeten, Het 
team van De Regenboog. 
 
Tel: 0592-316723     deregenboog@ckcdrenthe.nl    
www.ckcderegenboog.nl           

mailto:deregenboog@ckcdrenthe.nl
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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 algeme-

ne leden. We vergaderen onge-

veer vijf tot zes keer per jaar. De-

ze 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 de-
schulp-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  

 

 

                 Nu ook elke Zondag open van  

12.00 uur tot 17.00 uur 

            Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen 

 

        0592-315730   info@oosterhof.cigo.nl 

 

  

mailto:visscher-onderhoud@kpnmail.nl
http://www.visscheronderhoudassen.nl/
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Beperkte fysieke openstelling  
Juridisch Loket 

 
 
Het Juridisch Loket geeft gratis informatie 
en advies met betrekking tot juridische vragen en problemen op vele 
rechtsgebieden zoals het personen- en familierecht, verbintenissen-
recht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en huurrecht.  
 
Door de sluiting van onze vestigingen voor klanten tijdens de corona-
pandemie, wil het Juridisch Loket voorkomen dat de groep niet tot be-
perkt zelfredzame klanten nog langer geen gebruik kan maken van de 
dienstverlening van het Juridisch Loket. 
 
Het Juridisch Loket biedt daarom in beperkte mate op afspraak dienst-
verlening aan. Voor de niet tot beperkt zelfredzame klant is er de moge-
lijkheid om één van onze vestigingen op afspraak te bezoeken.  
 
Deze beperkte vorm van dienstverlening is nadrukkelijk alleen bedoeld 
voor de niet tot beperkt zelfredzame klant. Alle andere klanten helpen 
we via de website, aan de telefoon op per e-mail..  
 
Uiteraard is voor het verlenen van fysieke dienstverlening een absolute 
voorwaarde dat de risico’s voor medewerkers en klant zo klein mogelijk 
worden gehouden.  
 
Klanten die uitgenodigd worden om op spreekuur te komen worden in 
een veilige en hygiënische omgeving ontvangen, waarbij alle COVID-19 
voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Iedere 
klant wordt verzocht om een mondkapje te dragen. Ook de medewerker 
draagt tijdens de afspraak een mondkapje. Dit is zowel voor de veilig-
heid van de klant en de medewerker. 
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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.  
De beperkte fysieke openstelling voor de vestiging Assen vindt plaats 
op de donderdagen. Dit betreft een spreekuurcontact op afspraak.  
 
Het Juridisch Loket Assen 
Overcingellaan 7 
9401 LA  Assen 
 
Het Juridisch Loket is elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch 

bereikbaar op 0900-8020 (€0,10 p/m). Kijk op de website voor actuele 

informatie: www.juridischloket.nl/contact/ 
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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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Kindcentrum Valkenhorst 

 
 
 

Zomaar even wat foto’s uit de dagelijkse 
praktijk op ons Kindcentrum. Zowel in de groepslokalen als in het 

speellokaal, maar ook buiten in de tuin wordt volop geleerd. 
 

Vriendelijke groeten,  
Kindcentrum Valkenhorst 
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Loopgroep Assen-Oost 

 

Beste lezer, 
  
In de tijd van allemaal beperkingen en teruggeworpen worden op 
jezelf is er eindelijk weer een positieve ontwikkeling. We mogen 
weer iets meer en dat is voor onze loopgroep een eerste begin.   
We mogen weer gaan trainen in groepjes van 4, exclusief de trai-
ner. Dat gaan we dus ook doen en daarom zijn we weer zichtbaar 
op de maandagavond in onze wijk, tussen 19.00 en 20.00 uur.  
We hopen natuurlijk op nog meer uitbreiding zodat niet alleen wij, 
maar ook anderen weer hun activiteiten kunnen gaan oppakken. 
Wij, als deelnemers en ik als trainer hebben er erg veel zin in. Wel-
licht zijn er nieuwelingen, die ook graag eens mee willen doen. Dan 
kun je het beste even vooraf contact met de trainer (Karel Vos: 06 
45446383) opnemen i.v.m. de planning. Ik hoop de volgende keer 
te kunnen melden dat er weer meer verruiming is, maar eerst moe-
ten we het hier mee doen. En we blijven optimistisch, sowieso wor-
den we van het meedoen al positief beïnvloed door elkaar. Wie 
weet zien we elkaar binnenkort! 
  
Sportieve hardloopgroet, Karel Vos 
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Iets over Valkenstijn (7) 

Drenthe was lange tijd een arme provincie en in de tijd dat het ge-
bied nog de Landschap Drenthe heette, was dat niet beter. In 1630 
woonden hier ongeveer 22.000 mensen, ruim één procent van de 
totale Nederlandse bevolking. Bijna allemaal vonden ze hun bestaan 
in de landbouw, maar omdat de grond hier meestal van slechte kwa-
liteit was, leverde dat niet veel op. Datzelfde geldt voor de Drentse 
adel. Die was gerlng in aantal en doorgaans weinig vermogend. 
Meestal konden ze van hun grondbezit en kapitaal niet leven. Hun 
inkomen aanvullen met een militaire functie of een landschapsambt 
lukte slechts een enkeling.  

 

Het leven in Drenthe werd dan ook gekenmerkt door eenvoud. Zelfs 
de hogere kringen van regenten en edelen hebben nauwelijks iets 
nagelaten dat de moeite waard is. De Drentse boerderij is een ui-
terst sober gebouw en ook de havezaten en herenhuizen in Drenthe 
waren meestal klein en eenvoudig. Slechts enkele hadden allure en 
waren ook in bouwkunstig opzicht interessant. Het huis Vredeveld 
hoorde daar zeker niet bij. Het had slechts één woonlaag en was 
maar vier ramen en een voordeur breed, terwijl de twee haaks op 
het hoofdhuis staande vleugels grotendeels voor de stalling van 
koeien, paarden en wagens en de meidenkeuken waren ingericht. 
Na de afbraak van de vleugels en de verwijdering van het torentje in 
1834 stelde het pand helemaal niets meer voor.  

Het was dan ook niet vanwege de allure van Vredeveld dat enkelen 
zich rond 1950 zo hebben ingespannen om te voorkomen dat het 
werd afgebroken. Het huis was tot 1817 door zijn bewoners nauw 
verbonden geweest met de historie van Assen en Drenthe en daar-
na ruim tien jaar het zomerverblijf geweest van Petrus Hofstede, die 
zo veel voor Drenthe heeft betekend. Die inspanningen waren tever-
geefs, maar gelukkig is nog wel wat over van de aanleg rond het 
huis. Ook die was in zijn opzet uiterst eenvoudig en praktisch. Een 
groot vierkant van brede boomsingels met in het centrum de door 
een gracht omgeven huisplaats en verder een lange oprijlaan pre-
cies door het midden van het vierkant. De binnen het vierkant lig-
gende ruimte voornamelijk ingevuld met weideland en achter het 
huis een grote boomgaard met fijne vruchtsoorten.  
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We moeten dan ook alles op alles zetten om wat daarvan resteert te be-
houden. De voorste, noordelijke singel van het vierkant, ter hoogte van 
de huidige meidoornlaantjes, is al in 1817 verwijderd omdat openheid 
toen belangrijk werd gevonden. De oostelijke singel is nog geheel intact, 
maar een strook van de westelijke singel heeft in de jaren vijftig plaats 
gemaakt voor stadsuitbreiding. De zuidelijke singel is jarenlang gebruikt 
voor de stort van bagger. Een deel daarvan is opnieuw beplant met ei-
ken, maar de rest is helaas onlangs ingevuld met een ratjetoe aan bloei-
ende bomen en struiken en rij modieuze prunusboompjes. Wat ook veel 
kwaad aanricht is de abnormaal hoge waterspiegel in de grachten als 
gevolg van een onlangs aangebracht schot in de afvoer. Beuken en ei-
ken staan nu met hun voet in het water. Vooral de beuken kunnen daar 
niet tegen. Ook de beuken elders op het terrein zullen eronder lijden. In 
een droge zomer zal de grondwaterstand zeker weer dalen en vooral 
beuken kunnen daar niet tegen.   

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, het ziet er op dit moment naar uit dat we eind augustus 

weer redelijk veilig kunnen gaan tafeltennissen. Daar kijk ik erg naar uit, 

maar daarmee staat er nog niks in de wijkkrant. Dus ook deze keer maar 

weer een ander onderwerp. 

Ik heb een kleine 10 jaar als administrateur gewerkt bij de Stichting 

Jeugdtandverzorging Drenthe. Mooi, dankbaar en ook heel nuttig werk. 

In die periode heb ik met veel mensen te maken gehad en met bijna ie-

dereen ook fijn samengewerkt. Het personeelsbestand varieerde in die 

periode tussen de 30 en 50 mensen. Toen ik daar begon was er door 

ziekte van de directeur lange tijd geen dagelijkse leiding geweest en 

toen er na een tijdje een nieuwe directeur werd aangesteld bleek dat die 

veel moeite moest doen om de stichting weer als een goede organisatie 

eenduidig te laten werken. Dat lukte wel, maar dat ging niet zonder slag 

of stoot. 
 

 

 

 

 

 

 

Een tandartsbus bij een school 

Iedereen had zijn eigen manier van werken ontwikkeld en zijn eigen re-

gels gemaakt. Het bleek heel lastig om daar verandering in te brengen, 

maar per persoon verschilde dat ook sterk. Zo was er een jonge, best 

wel sympathieke tandarts, die altijd 's morgens om 9 uur naar school 

kwam, terwijl veel scholen al om kwart voor negen of zelfs wel al om half 

negen begonnen.  
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De nieuwe directeur gaf bij hem aan dat de schooluren zo efficiënt mo-

gelijk benut moesten worden en dat zijn toch al niet geringe salaris het 

niet toeliet om daar aan het begin van de dag steeds een kwartier of 

half uur ongebruikt van te laten verlopen. Met hem en zijn assistente 

werd daarom afgesproken dat ze voortaan bij aanvang van de lessen 

op de scholen met hun werk zouden gaan beginnen. 

Het lukte de assistente wel op tijd aanwezig te zijn, maar de tandarts 

niet. De assistente moest dus elke dag een poos op hem wachten voor-

dat ze wat kon doen. Na een tijdje is de tandarts na een aantal waar-

schuwingen de laan uitgestuurd. Hij is toen een eigen praktijk begonnen 

en bood zijn assistente van de stichting aan om in zijn praktijk te komen 

werken. Dat deed ze. Afgezien van het minder plezierige 'dagbegin' 

konden ze goed met elkaar overweg.   

Dus ook van haar namen we afscheid. Een kleine drie maanden later 

belde ze me op. Ze had enkele maanden met veel plezier bij de tand-

arts in de praktijk gewerkt totdat ze op een morgen, zonder dat ze daar 

zelf wat aan had kunnen doen, vijf minuten te laat op haar werk kwam. 

Bij binnenkomst gaf de tandarts haar, zonder naar de reden te vragen, 

een enorme reprimande. Dat maakte haar boos en ze reageerde met: 

“Ik heb bij de stichting maandenlang elke morgen op je moeten wach-

ten. Nu ben ik één keer te laat. Ik vind dat erg vervelend en je vraagt 

me niet eens hoe het komt en geeft mij meteen 'op de kop'. Je bekijkt 

het verder maar, ik neem nu direct ontslag. 

Zo gebeurde het. Erg moedig. Ik heb nog steeds diep respect voor 

haar. Gelukkig vond ze heel snel weer ander werk en is het met haar 

best wel goed gekomen. Heel soms spreek ik haar nog wel eens. Ik 

denk nog vaak: “Het oog ziet altijd van zich 

af”. Of met andere woorden: “we hebben 

allemaal onze tekortkomingen, maar die 

van anderen zien we altijd veel beter dan 

die van ons zelf”. 

 

Albert Eleveld 
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                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Van de wijkagenten 

 

De zomertijd in conflict met de avond-

klok. 

De overgang van wintertijd naar zomer-

tijd, oftewel de lente is begonnen! Een 

nieuw begin voor van alles, het stemt 

ons met elkaar vrolijk. 

Het is de afgelopen maanden redelijk rustig geweest in Assen-Oost. 

Echter langzaamaan krijgen we steeds meer meldingen van overlast 

en conflicten. Het prille lentegevoel maakt mensen kennelijk tegelijker-

tijd ietwat onrustiger. Ook wel logisch, want we zijn er met elkaar wel 

een beetje zat van alle beperkingen die het coronavirus met zich mee-

brengt.  

Het begin van de lente, met al het aangename wat je daarbij kan be-

denken, staat in schril contrast met het coronavirus en alle daaraan ge-

koppelde beperkingen. Het beleid blijft zoals die is, inclusief avondklok.  

De zomertijd in conflict met de avondklok. Dat voelt niet goed, maar 

toch zullen we het met elkaar nog een poosje volhouden. Letterlijk licht-

puntje is de verschuiving van de avondklok van 21.00 naar 22.00 uur 

m.i.v. 31 maart.  

Precies een jaar geleden hadden we nog niet gedacht, dat maatrege-

len, toen al geldend in andere delen van de wereld, ook in Nederland 

zouden gelden. Neem bijvoorbeeld de mondkapjesplicht. Een jaar gele-

den had de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking geen 

mondkapjes in huis. Tegenwoordig heeft ieder huishouden mondkapjes 

in alle soorten en maten. Dacht je een jaar geleden nog van iemand 

met een mondkapje, doe es effe normaal. Nu is het andersom, nu stoor 

je je aan iemand die geen mondkapje draagt op plekken dat het wel 

zou moeten.  
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Bij de politie zijn mondkapjes onderdeel van ons uniform geworden, 

Het mondkapje is onderdeel geworden vanwege het huidige dage-

lijkse leven. De grote meerderheid van de bevolking houdt zich er 

aan.  

 

We stipten het al even aan, we krijgen te maken met meer meldin-

gen van overlast en conflicten. In Assen-Oost hebben we met name 

te maken met onrustige jeugd, die voor allerhande overlast zorgen 

bij de basisscholen en hun omliggende pleinen. Diezelfde overlast 

gevende jeugd laat ook vervelend gedrag zien bij de Pump Track 

van Assen-Oost. Een voorziening die best een groot succes is en 

waar dagelijks kinderen in alle leeftijdscategorieën gebruik van ma-

ken. De jeugd kan daar heerlijk in de buitenlucht zijn/haar energie 

kwijt. Heerlijke plek om te zijn, mits ze niet worden lastiggevallen 

door het vervelende gedrag van andere jeugdigen. We snappen dat 

sommige jeugd het moeilijk heeft met alle beperkingen, maar de 

door hun veroorzaakte overlast in de wijk is niet normaal en wordt 

niet geaccepteerd. Ook niet in deze coronatijd.  

 

Zie je overlast gevende jeugd, die de boel vernielen, versmeren, inti-

miderend zijn naar anderen, laat het ons weten. Dat kan op verschil-

lende manieren. Bel 0900 8844, bel in geval van nood en/ of spoed 

112. Of zoek contact met ons als wijkagenten. Door te mailen, te ap-

pen of te bellen. We zijn er niet altijd, maar weet dat we ons best 

doen om z.s.m. te reageren. We hebben sinds kort een nieuwe ma-

nier van contact erbij, via Instagram.  

Daar hebben we ons eigen Instagram account: wijkagen-

ten_assen.oost.west  Nog een mogelijkheid om met ons in contact te 

komen en ons te volgen.  
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We houden de lezers graag op de hoogte van politie gerelateerde on-

derwerpen. Ook dit keer drukt het coronavirus weer een duidelijke stem-

pel op ons verhaal. Het kan natuurlijk zo zijn, dat je als lezer een vraag 

of een onderwerp voor de wijkagenten hebt, die je graag belicht ziet in 

de volgende wijkkrant. Laat het ons weten! 

 

Onze mailadressen: anita.van.wijk@politie.nl / al-

dert.van.akkeren@politie.nl / sybo.bouius@politie.nl 

Bellen of appen kan ook:  06 -31761264 / 06-31761221 / 0613468400 

 

Op onderstaande sites is altijd actuele informatie en alle geldende co-

ronamaatregelen te vinden:  

www.rijksoverheid.nl  

en  

www.politie.nl (onder het thema “vragen over corona en politiewerk). 

mailto:sybo.bouius@politie.nl
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Activiteiten en telefoonnummers  

 

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

 

 

Biljart maandag/donderdag                       0592310019 

Biljart Kloosterhof            0592355221 

Biljart dinsdagavond                       0592311609 

Biljart woensdagavond          0592373523 

Biljart dinsdagochtend          0592309744 

Drentse schilders                       0592352577 

Koersbal                        0592373523 

Kunst en kunstgeschiedenis                    0528230998 

Lotus              0592343374 

Filosofie                         0592353240 

Yoga                        0504031778 

Schaken             0592313567 

Schaken jeugd             0592357412 

Oosterkwast             0592311709 

Kaarten Vogelwijk         0592312997 

Asser klaverjasclub                      0592785588 

Trianthakoor            0592315789 

Asser mannenkoor           0592750148 

Karate             0592311212             

TTV Oost             0592542889 

Ouderengym donderdag                          0507850239 

Aanhaken       0620988455 

Sjoelen        0653524097                    
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Info huis van de buurt De Schulp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de buurt De Schulp 

Buizerdstraat 10 

9404BB Assen 

Telefoon: 0592 313 155 

E-mailadres: De Schulp-assen.nl 

Redactie wijkkrant: redactie.scw@home.nl 

Openingstijden 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 


