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Tijdens de lockdown is er 
niet stil gezeten bij de Hippe 
Kringloop. Terwijl de winkel 
eerst noodgedwongen geslo-
ten was en later op afspraak 
mocht worden geshopt, is er 
door de jongens van de werk-
plaats hard gewerkt aan een 
mooi terras voor het pand. 
Van steigerhout is een verho-
ging gemaakt, waarop bezoe-
kers, met het mooie weer dat 
er ongetwijfeld gaat komen 
deze zomer, kunnen genieten 
van allerlei lekkere nieuwe 
lunchgerechten. Uiteraard 
kan men ook koffie drinken 
met een baksel uit eigen keu-
ken erbij.
 
De medewerkers van de 
Hippe Kringloop zijn blij dat 
men weer zonder afspraak 
naar binnen kan, want ze 
hebben hun klanten en buurt-
bewoners gemist de afgelo-
pen maanden. Ook het hore-
cateam staat te trappelen 
om iedereen weer buiten en 

Nieuw terras en lunchkaart 
bij de Hippe Kringloop
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hopelijk ook snel weer binnen, 
te mogen ontvangen en te 
bedienen. Nieuw zijn ook de 
maaltijden die men kan afha-
len.
 
Genoeg reden dus om snel 
even te komen snuffelen en 
genieten bij 

de Hippe Kringloop. 

Ze ontvangen u met open 
armen en een brede glimlach!
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Wat gebeurt er op 
Kindcentrum De 

Regenboog...
Trots
Op ons Kindcentrum leren wij 
de kinderen trots te zijn op 
zichzelf en op het werk dat zij 
maken. Een trots gevoel kan 
in iets heel groots zitten, maar 
zeker ook in heel kleine din-
gen. Trots zijn wij als mede-
werkers van De Regenboog 
op alle kinderen. Hieronder 
hebben wij een aantal dingen 
extra voor u uitgelicht.
    
Creativiteit
Trots zijn wij op de kinderen 
van de onderbouw. Afgelopen 
periode hebben zij gewerkt 
aan een nieuw thema. Ze heb-
ben veel geleerd over het men-
selijk lichaam, over ziek zijn en 
alles wat daar bij komt kijken. 
Wat een prachtige ambulance 
heeft deze leerling, uit groep 
2, weten te creëren!  
 
Herdenken

De kinderen uit de bovenbouw 
hebben bij het oorlogsmonu-
ment bij Asser Boys een her-
denkingsbijeenkomst geor-
ganiseerd en gehouden. De 
kinderen hebben uitgezocht 
welke personen er herdacht 
worden op de steen, hebben 
een gedicht en een gebed 
geschreven. Voor de meiva-
kantie hebben de kinderen 
deze onderdelen voorgedra-
gen bij het monument. Daar-
naast hebben zij bloemen en 
kaarsen neergelegd. 
Trots zijn wij op hun betrok-
kenheid voor de gebeurtenis-
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sen in onze wijk.

Eindtoets
Afgelopen jaar hebben wij 
twee keer een lange periode 
van thuisonderwijs aangebo-
den i.v.m. het coro navirus. 
Ondanks dit hebben de kin-
deren van groep 8 afgelopen 
maand de eindtoets gemaakt. 
Vol concentratie hebben de 
kinderen dit volbracht. Trots 
zijn wij op deze kinderen en 
de ontwikkeling die zij de 
afgelopen jaren hebben door-
gemaakt. 
Wij mogen nog een paar 
weken van hen genieten, 
voordat zij naar het voortge-
zet onderwijs gaan.  
Ons Kindcentrum 
Trots zijn wij als medewer-

kers om op De Regenboog te 
mogen werken. 

Kijkje nemen
Door Corona en de daarbij 
behorende maatregelen is het 
een bijzondere tijd. Mocht u 
op zoek zijn naar een basis-
school, dan is het gewoon 
mogelijk om samen in gesprek 
te gaan. Buiten de schooltij-
den leiden wij u graag rond 
in ons Kindcentrum. Neem 
gerust via onderstaande con-
tactgegevens contact met 
ons op. 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van De Regenboog.

Tel: 0592-316723     
deregenboog@ckcdrenthe.nl    
www.ckcderegenboog.nl 
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Versterken bestuur

Wij zijn op zoek naar iemand die het bestuur wil komen ver-
sterken.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de voorzitter,  secreta-
ris , 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 Assen-
Oost, stuur dan een mail naar redactie.scw@home.nl.
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 Hier kan uw advertentie 
staan!

Plaatsing bedrijvenregister             €10,-
Halve pagina                                     € 25,-  
Hele pagina                                       € 50,-  
Rolkrant                                            € 25,-  
Banner                                               € 25,-

Totaalpakketen
Register / hele pagina / banner    € 75,-   
Bovenstaande incl. rolkrant     € 100,- 
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Een pakketreis is een samen-
gestelde reis met meerdere 
onderdelen. Bijvoorbeeld 
overnachtingen, vervoer of 
excursies. De onderdelen van 
de reis worden als 1 pakket 
geboekt bij een reisaanbie-
der. Met een pakketreis hebt u 
vaak meer rechten dan wan-
neer u losse reisonderdelen 
boekt, zoals een vliegticket of 
een accommodatie.

Uw reisorganisatie kan ervoor 
kiezen uw reis niet door 
te laten gaan als zij dat te 
gevaarlijk vindt. U heeft dan 
recht op een aangepaste reis, 
omboeking of geld terug. 

Hebt u in 2021 een pakketreis 
geboekt en annuleert uw reis-
aanbieder uw reis, dan mag 
hij u geen voucher aanbieden 
die gedekt is door een garan-
tiefonds. U hebt recht op uw 
geld terug binnen 14 dagen 

Coronavirus en reizen
Wat zi jn uw rechten als uw pakketreis wordt 

geannuleerd vanwege het coronavirus?

na annulering.

Mocht het reisbureau of de 
reisorganisator de reis (voor-
alsnog) door laten gaan 
ondanks code oranje of code 
rood, dan kunt u terugbetaling 
eisen als de maatregelen die 
door het Coronavirus getrof-
fen worden belangrijke gevol-
gen hebben op de uitvoering 
van de onderdelen van de 
pakketreis of als het land van 
bestemming te onveilig is 
door het Coronavirus.
Er moet dus sprake zijn van 
‘onvermijdbare en buiten-
gewone omstandigheden’ 
(overmacht) met aanzienlijke 
gevolgen voor de reis. Dan 
kunt u het reisgeld terugvra-
gen van de reisorganisatie. 

Indien er sprake is van over-
macht, heeft u geen recht op 
een vergoeding van extra kos-
ten.
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U moet ook kunnen aantonen 
dat de bestemming onvol-
doende veilig is om naartoe te 
gaan. Is hiervan géén sprake 
volgens de reisorganisatie, 
dan bent u afhankelijk van de 
contractvoorwaarden over 
annuleren of wijzigen van de 
reis. Meestal betaalt u dan 
annuleringskosten.

Was er toen u boekte al een 
grote kans op een onveilige 
situatie, dan kunt u niet kos-
teloos annuleren. De kans 
op een onveilige situatie was 
immers bij de boeking al aan-
wezig.

Het is daarom belangrijk om 
alvorens te boeken goed te 
controleren of er risico’s zijn 
in het land van bestemming 
en wat het reisadvies is. Infor-
matie over het reisadvies kunt 
u lezen op de website van het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken en in de Reisapp 
Buitenlandse Zaken.

Het Juridisch Loket ontvangt veel 
vragen over het Coronavirus en 
de genomen maatregelen. Onze 
juristen doen hun best u goed 

advies te geven. Op dit moment 
is dat ingewikkeld, omdat deze 
situatie ook voor onze juristen 
nieuw en bijzonder is. Hierdoor 
is het niet altijd mogelijk duidelijk 
advies te geven.

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 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.juridischlo-
ket.nl/contact/

Wanneer u niet in de gelegen-
heid bent om het Juridisch 
Loket telefonisch of per e-mail 
te bereiken, verwijzen wij u 
door naar de sociale instan-
ties bij u in de buurt. U kunt 
hierbij denken aan de soci-
ale wijkteams of Vaart Wel-
zijn. Samen met hen wordt 
er bekeken of er een afspraak 
gemaakt kan worden met één 
van onze juristen.
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Kindcentrum Valkenhorst
Kindcentrum Valkenhorst is 
een openbare basisschool in 
de wijk Assen-Oost. Het team 
van Kindcentrum Valkenhorst 
bestaat uit een enthousiast 
en gedreven team met hart 
voor het onderwijs. 
Op ons kindcentrum krijgen 
kinderen de ruimte en de tijd 
om te presteren naar eigen 
kunnen. Met vertrouwen en 
de juiste ondersteuning, ple-
zier beleven aan het leren. 
Samen werken we naar het 
hoogst haalbare. Of het dan 
gaat over rekenen, taal, crea-
tieve vakken, kunst en cultuur 
of over sport.

We zorgen ervoor dat onze 
leerlingen vaardigheden en 
kennis ontwikkelen waar-
mee ze kunnen uitgroeien tot 
betrokken, zelfstandige en 
onderzoekende jongeren. 

Hoe doen we dat? 
◊ Het allerbelangrijkste vin-
den we dat kinderen plezier 
hebben op ons kindcentrum 
en in het leren.
◊ In ons onderwijs staat de 
brede ontwikkeling van het 
kind centraal.
◊ We zorgen voor genoeg 
uitdagingen, zodat onze leer-
lingen zich kunnen ontwikke-
len tot zelfstandige personen.
◊ We sluiten in ons onder-
wijsaanbod aan bij ieder kind. 
Ieder kind heeft namelijk zijn 
eigen ontwikkeling, talenten 
en tempo.
◊ We hebben voor al onze 
leerlingen hoge verwachtin-
gen en weten hen te stimule-
ren.
◊ We maken leerlingen 
mede-eigenaar van hun eigen 
leerproces. 
◊ We zorgen voor een plek 
waar ieder kind zich veilig 
voelt, met (zelf)vertrouwen 
kan werken én fouten durft te 
maken.
◊ We stimuleren leerlingen 
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van en met elkaar te leren. We 
kiezen niet voor individueel 
onderwijs, maar voor onder-
wijs aan groepen en binnen 
deze groepen differentiëren 
we om zo alle kinderen te 
kunnen bieden wat ze nodig 
hebben.
◊ We gaan uit van de bele-
vingswereld van het kind, 
‘betekenisvol onderwijs’.

Onze kernwaarden
Veiligheid, 
Verantwoordelijkheid en 
Vertrouwen zijn onze kern-
waarden die centraal staan 
bij alles wat we doen. Net als 
samen naar school gaan en 
plezier beleven. Want leren 
moet bovenal leuk zijn!
Op zoek naar een school? 

Bent u op zoek naar onder-
wijs voor uw zoon of dochter? 
Neem gerust contact met 
ons op en dan maken we een 
afspraak. We vertellen dan 
wie we zijn en wat we doen en 
we laten u met trots onze fijne 
school zien. 
Contact opnemen kan via tele-
foonnummer: 0592-820630, 
of via de mail: directie@kind-
centrum-valkenhorst.nl

Vriendelijke groeten, 
Team Kindcentrum 
Valkenhorst



Peuteropvang in Assen-
Oost (Peuterspeelzaal)

Peuteropvang is speciaal voor 
kinderen van 2 en 3 jaar ont-
wikkeld en wordt aangeboden 
binnen Kinderopvang Assen-
Oost. Peuteropvang is goed 
vergelijkbaar met het peuter-
speelzaalwerk, dat in januari 
2019 is overgegaan naar de 
onderwijsbesturen. Spelend 
worden kinderen voorbereid 
op een soepele overgang naar 
groep 1. 

Peuters komen (meestal 2) 
dagdelen per week bij ons in 
vaste groepen bij elkaar. Wij 
hebben 2 peutergroepen: 1 
peutergroep in Kindcentrum 
Valkenhorst en 1 peutergroep 
in MFA de Orchidee. 

De kinderen spelen, leren en 
ontwikkelen in een veilige 
omgeving. 
Aan de hand van het pro-

gramma Uk & Puk organi-
seren we leuke en leerzame 
activiteiten. Het programma 
Uk & Puk is speciaal ontwik-
keld voor kindcentra en peu-
teropvang. 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 stimu-
leren 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, bewe-
gen en ruimtelijk begrip. Zo 
zorgen we voor een optimale 
overgang naar het basison-
derwijs!

Denkt u aan een peuterspeel-
zaal voor uw zoon of doch-
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Beeldentuin en galerie 
“Het Aardscheveld”

Vanaf 5 mei bent u weer wel-
kom in de beeldentuin en 
galerie aan de Anreperstraat 
184. Elk weekend laten we u 
graag genieten van de kunst 
gemaakt door een zevental 
kunstenaars, die hun werken 
bij “Het Aardscheveld” expo-
seren.
We bieden ook dit jaar een 
gevarieerd aanbod aan kunst, 
die een bezoek aan tuin en 
galerie zeker de moeite waard 
zal maken. Gelegen aan de 
rand van Assen en het stroom-
dalgebied van de Drentsche 

Aa.
De tuin en galerie zijn geopend 
vanaf 5 mei tot 29 september 
op zaterdag en zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur.

Feestelijke opening
Op zaterdag 11 mei om 14.00 
uur is er de feestelijke ope-
ning, waarop de exposanten 
worden voorgeteld.
Muziek wordt verzorgd door 
Jasper Vaessen. Presentatie 
en voordracht wordt verzorgd 
door dichter(es) kunstenares 
Delia Bremer.

ter? Wilt u meer informatie 
hierover? Neem dan eens een 
kijkje op www.plateau-kinder-
opvang.nl en klik op Peuter-
opvang. Hier vind u ook alle 
locaties. Voor meer informa-

tie of een rondleiding kunt u 
ook bellen met 0592-820630. 
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Loopgroep Assen-Oost
Beste lezers,

Daar zijn we weer en is er wat 
veranderd? Jazeker, we zijn 
van sportieve hardlopers ver-
anderd in zeer blije sportieve 
hardlopers, want we mogen 
weer samen trainen. Door de 
versoepelingen is het alweer 
een aantal weken mogelijk 
om i.p.v. in kleine groepjes, 
in de grotere groep, met zijn 
allen dus, te trainen. 
Het is dan wel dat er onder-
ling nog wat afstand bewaard 
moet worden van elkaar en 
dat je ook niet steeds met 
een ander samen oploopt, 
daar waar je eenmaal mee 
start, blijft voor die training je 
maatje.
Hier hebben we dus al een 
poosje naar uitgekeken en de 
gezelligheid van samen trai-
nen en ook aanmoediging, 
uitdaging en stimulans onder-
ling is weer helemaal terug. 
Dat betekent dat er ook weer 
mogelijkheden zijn voor nieu-
welingen, iedereen is welkom, 

beginners en gevorderden. 
Het maakt niet uit. Als je van 
lantaarnpaal tot een andere 
lantaarnpaal kunt hardlopen, 
heb je voldaan aan de mini-
male toelating. 
Wil je graag eens meedoen 
om te ervaren hoe het is bij 
onze loopgroep, wij trainen op 
de maandagavond van 19.00-
20.00 uur en we starten bij het 
winkelcentrum aan de Brunel-
straat, bij de opgang van de 
warme bakker verzamelen we 
ons.
Doordat we lekker buiten 
trainen hoeven we ook geen 
mondkapje op. Als je als nieu-
weling komt kun je misschien 
ook iemand anders meene-
men. Kun je gezellig samen 
beginnen!
Wil je eerst wat meer info? 
Dan kun je ook de trainer, Karel 
Vos bellen, 06 45446383 of 
mailen, karel.vos@ziggo.nl 

Sportieve groet, mede 
namens de andere deelne-
mers, Karel Vos
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Iets over valkenstijn (8)
Eerder in deze serie kon u 
iets lezen over het ontstaan 
van het landgoed dat nu Val-
kenstijn wordt genoemd. 
Waarschijnlijk was het terrein 
eerder onderdeel van een bis-
schoppelijk goed, Tessinge 
genaamd. Jonker Zeino Joa-
chim van Welvelde, lid van een 
op dat moment invloedrijk 
geslacht in Drenthe en sinds 
1642 ontvanger-generaal van 
de Landschap Drenthe, moet 
een deel daarvan aanvanke-
lijk in erfpacht hebben gehad 
en vervolgens eigenaar zijn 
geworden. Hoe omvangrijk 
zijn goet toen was, is niet dui-
delijk. Wel weten we dat Van 
Welvelde een soort wolindus-
trie op sijn plaetse Vredevelt 
wilde opzetten. We weten dat 
omdat hij op grond daarvan 
in 1653 belastingvrijdom aan-
vroeg voor zijn pachter.

In 1648 had Van Welvelde al 
een proces gewonnen dat 
tegen hem was aangespan-
nen door Jan t’Amelte. Voort-

aan mocht hij zoveel schapen 
en andere creaturen laten 
grazen op het veld achter Vre-
develd als hij wilde. In 1652 
kreeg hij nog meer heideter-
rein ter beschikking. Hij had 
toen op de landdag gevraagd 
of hij secker stucke veltlandt, 
leggende tegens Vredevelt, 
niet verre van Steendijk voor 
‘t Vrijdtlandt ofte de Tins aan 
de Noordzijt van de Herewech, 
ticht op Amelte en Assen, 
mocht kopen of huren en 
daarvoor toestemming gekre-
gen. Kennelijk was dit stuk 
land evenals Tessinge oor-
spronkelijk eigendom van de 
bisschop of het Asser kloos-
ter en nu van de Landschap. 
Voor de duidelijkheid: de Here-
wech liep van Assen richting 
Rolde via de Steendijk en het 
verlengde daarvan. De Tins of 
Teensten is de naam van een 
brede strook hooiland op de 
westgrens van de marke van 
Loon. De naam Teenslaantje 
herinnert nog daaraan.
Ruim honderdzestig jaar 
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hoorde het stuk land daarna 
bij Vredeveld.Toen in 1816 
eigenaar Gustaaf Willem van 
der Feltz overleed, werd het 
landgoed in veiling gebracht. 
Het veld ten noorden van de 
oude Rolderweg was inmid-
dels veranderd in een bos met 
een groot aantal lanen. 

Wel waren er enkele natte 
plekken, waar turf gebaggerd 
kon worden. Petrus Hofstede, 
die het huis Vredeveld en een 
deel van het landgoed kocht, 
had echter geen belangstel-

ling voor met bos beplante 
terreinen. Het groote Vrede-
velder bosch bleef eigendom 
van de erven Van der Feltz en 
werd pas in 1854 verkocht. 
Later werd advocaat Hendrik 
Pelinck de eigenaar en heette 
het 
Pelincksbos. De naam Amel-
terbos is verzonnen door de 
gemeente Assen. Met Amelte 
heeft het bos nooit iets te 
maken gehad. 

Mieke Kraijer-Otjens
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Tafeltennisvereniging 
T.T.V. Oost

Beste lezers,
De kennis over corona neemt 
gelukkig steeds meer toe. Over 
enkele maanden zal tweederde 
tot driekwart van ons gevacci-
neerd zijn. Dat betekent over 
het algemeen dat gevacci-
neerden voor een bepaalde 
tijd voldoende antistoffen in 
hun lichaam hebben. Je kunt 
nog wel steeds ziek worden 
en/of corona op anderen over-
brengen, maar als je zelf ziek 
wordt, dan is dat minder hevig 
als zonder vaccinatie en loop je 
dus minder gevaar.
Om een veelheid van redenen 
zijn er ook mensen die beslui-
ten zich niet te laten vaccine-
ren. Ik ben onder voorwaarden 
bereid dat te respecteren.
Over die voorwaarden het vol-
gende. Als je een goede condi-
tie hebt ben je minder kwets-
baar. Je risico’s zijn dan minder 
groot. Maar als je bijvoorbeeld 
rookt, drinkt, drugs gebruikt, 
gestrest leeft of te zwaar bent, 
dan doe je er verstandig aan 
dat per direct en voor altijd te 

veranderen. Over enkele maan-
den zul je dan geleidelijk meer 
weerstand krijgen, maar niet 
vaccineren is voor de eerste 
tijd een te groot en een nog te 
langdurig risico. Bedenk dat 
er steeds minder maatregelen 
zullen gaan gelden en dat de 
kans op besmetting daardoor 
toeneemt. Je zou daarom kun-
nen overwegen je nu wel te 
laten vaccineren en over een 
jaar (of wanneer dat nodig 
wordt gevonden) geen vervolg-
vaccinaties meer te nemen als 
je conditie dan oké is. Neem 
de beslissing om wel of niet 
te vaccineren in elk geval op 
basis van goede informatie. 
Er is helaas tegenwoordig veel 
nepnieuws en er is ook een 
klein aantal gevallen van verve-
lende bijwerkingen van vaccins 
bekend geworden. Daarom is 
het verstandig om voor meer 
zekerheid advies bij bijvoor-
beeld de huisarts te vragen. 
Met hun kennis en ervaring 
kunnen ze je helpen om tot de 
beste keuze te komen. Maak er 

34



werk van en kom tot een goed 
besluit. Het kan van levens-
belang zijn. Heel wat anders. 
Mijn zus en zwager hadden me 
gevraagd een koper te zoeken 
voor hun muntenverzameling. 
Ik ontdekte dat zich daarin ook 
zilveren munten bevonden, die 
vorig jaar door de gestegen zil-
ver- en goudprijzen meer waard 
waren geworden. Ik bezocht 
toen een plaatselijk wisselkan-
toor en die kwamen met een 
bod van € 80 voor de zilveren 
munten. Omdat ik had gezien 
dat die om en nabij € 200 
waard waren, weigerde ik dat 
bod. Hierop werd mij gevraagd 
wat ik dan wel in gedach-
ten had. Dat was “tenminste 
€ 180”. De munten werden 
nog even wat beter bekeken 
waarop een nieuw bod volgde 
van € 150. Door het lage eer-
ste bod en de enorme verho-
ging van het tweede bod was 
mijn vertrouwen in dit adres 
voor eens en voor altijd  weg. 
Ik ben snel weer met de zilve-
ren munten vertrokken. Thuis 
was het even goed op internet 
speuren en na het vinden van 
een kandidaat zilver- en goud-
handel was het ook nog heel 
goed kijken of dat allemaal wel 

voldoende betrouwbaar zou 
zijn. Dat leek goed en door dit 
landelijk werkende bedrijf zijn 
de munten door een speciale 
koerier als een verzekerd waar-
denpakketje opgehaald. De 
netto opbrengst hier was zelfs 
ruim € 250. Alles werd netjes 
afgehandeld, ook met identi-
teitscontrole en het geld werd 
vlot overgemaakt. Zus en zwa-
ger waren super tevreden. Kijk 
dus goed uit met wie je in zo’n 
situatie zaken doet.
 

 
Het laat zich aanzien dat we in 
september aanstaande weer 
kunnen gaan tafeltennissen. 
Altijd goed voor de conditie! Zin 
om mee te doen? Zet het op de 
kalender of in de agenda en 
neem eind augustus contact 
op met huis van de buurt De 
Schulp voor de mogelijkheden.
Albert Eleveld
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Van de wijkagenten 
Onveilig

Er komt bij ons een melding 
binnen over een woning waar 
drugs zouden worden verhan-
deld. De drugs zouden zelfs 
voor het grijpen liggen. We 
controleren het adres in onze 
politiesystemen en komen 
er achter dat er een vrouw 
met twee heel jonge kinde-
ren woont. Het adres is ook 
bekend bij de hulpverlening, 
want de vrouw blijkt al enige 
tijd verslaafd. 
“We moeten iets doen aan 
deze situatie”, denk ik meteen, 
want stel dat het klopt van 
die drugs en dat een van de 
kinderen daar bij kan komen. 
Daar moet je niet aan den-
ken, reden voor ons om con-
tact op te nemen met Veilig 
Thuis. Ondertussen leggen 

we de casus voor aan de Offi-
cier van Justitie. Vanwege het 
vermoeden van drugs in een 
woning waar ook jonge kin-
deren wonen, willen we graag 
snel ingrijpen. Nog diezelfde 
middag krijgen we toestem-
ming voor een doorzoeking 
van de woning. 
Die middag spreken we af 
met de medewerker van Veilig 
Thuis en de medewerker van 
de hulpverleningsinstantie op 
het politiebureau. We leggen 
kort uit wat de bedoeling is: de 
politie zal veilig en gecontro-
leerd de woning binnen gaan 
en de medewerkers van de 
hulpverleningsinstantie zullen 
direct de kinderen opvangen. 
Zo zorgen we ervoor dat de 
kinderen niet met een huis-
zoeking worden geconfron-
teerd. Als we even later bij de 
woning aan komen, blijkt er 
niemand thuis te zijn. Ik bel 
met de moeder van de kin-
deren, om te vragen of ze zo 
snel mogelijk naar huis kan 

38



komen, omdat we haar willen 
spreken. We zijn inmiddels 
ter plaatse en wachten tot de 
vrouw thuis komt. Dan zie ik 
de moeder aankomen samen 
met haar twee jonge kinde-
ren. De vrouw maakt een apa-
thische indruk op me. Haar 
kinderen kijken bedrukt, maar 
ze zien er verzorgd en netjes 
uit. Ik spreek de moeder aan. 

De kinderen worden direct 
opgevangen door de hulp-
verleners, die voor de kinde-
ren geen onbekenden blijken 
te zijn. Ik ben blij om te zien 
dat de hulpverleners de kin-
deren goed opvangen en 
afleiden. Hierdoor kunnen wij 
ons volledig concentreren op 
het onderzoek naar drugs, 
met het vertrouwen dat er 
goed voor de kinderen wordt 
gezorgd. 
Als ik de woning binnenkom 
zie ik overal rommel en viezig-
heid: vuile luiers op de grond, 
aanrecht vol met afwas, 
overal spullen en afval op 
de vloer. Het is er een grote 
bende. Samen met mijn col-
lega ‘s doorzoeken we de hele 

woning op aanwezigheid van 
drugs. Kasten worden beke-
ken, er wordt gezocht naar 
verborgen ruimtes, kleding 
wordt onderzocht, we blade-
ren door de boeken en kijken 
tussen de handdoeken in de 
badkamer. We vinden niet 
alleen een aanzienlijke hoe-
veelheid GHB en GBL, maar 
ook xtc-pillen, LSD en amfeta-
mine. 

We zijn geschokt dat deze 
drugs overal in het huis te 
vinden zijn. De spullen liggen 
nagenoeg voor het grijpen. De 
vrouw wordt aangehouden en 
meegenomen naar het politie-
bureau voor verhoor. Voor de 
kinderen wordt vanwege de 
afwezigheid van moeder een 
veilig verblijf geregeld. 

Het maakt me enorm kwaad. 
Ik moet er niet aan denken dat 
een van de kinderen dit flesje 
zou hebben gepakt en leeg-
gedronken. Dat een moeder 
zo argeloos met alles omgaat 
snap ik niet. Ze zou toch enig 
besef moeten hebben hoe 
gevaarlijk dat is voor haar kin-
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deren. 
Voordat de kinderen worden 
overgebracht naar een ander 
adres, mogen ze nog even 
naar binnen om wat spulle-
tjes te pakken. Op het eerste 
gezicht zie ik niets aan ze, 
maar ik heb met ze te doen. 
De situatie waarin ze moe-
ten opgroeien is gevaarlijk en 
vies. Tussen alle troep mogen 
ze nu hun knuffels pakken en 
nog wat speelgoed en kleding 
meenemen. Dat raakt me. 

Dit zijn meldingen waarbij de 
veiligheid van jonge kinderen 
hoogste prioriteit hebben. In 
samenwerking met hulpver-
leningsinstanties en Veilig 
Thuis, proberen we het ver-
schil te maken, vooral voor 
het welzijn en de veiligheid 
van de kinderen. 

Een casus zoals ik hier heb 
geschetst, is helaas realiteit. 
Ouders die hun kinderen niet 
een veilig onderkomen bie-
den. 

Hun moeder is vanwege de 
aangetroffen drugs mee naar 
het politiebureau, terwijl zij 
tussen de troep op zoek gaan 
naar een knuffel en schone 
kleding. Voor hen lijkt het 
heel normaal, maar dat is het 
natuurlijk niet.  

Enkele weken later hoor ik 
hoe het met de kinderen gaat. 
Ze wonen nog steeds op een 
ander adres en maken het 
goed. Ze hebben weer wat 
meer kleur in het gezicht en 
spelen er vrolijk op los. Voor 
hen hebben we hopelijk het 
verschil kunnen maken.
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De kinderen kun je het niet 
kwalijk nemen, de volwassen 
ouder(s) wel. Het is belang-
rijk dat kinderen bescherming 
krijgen. 
Door als politie samen te wer-
ken met Veilig Thuis en andere 

hulpverlenende instanties, 
lukt het ons om onveilige 
thuissituaties te doen stop-
pen en te veranderen. 
Ga voor meer informatie over 
Veilig Thuis naar de site van 
veiligthuisdrenthe.nl.

Wijkagenten Assen-Oost en Assen-West, 
Aldert van Akkeren  &  Anita van Wijk

Onze mailadressen: aldert.van.akkeren@politie.nl / 
anita.van.wijk@politie.nl

Telefoon:  06-31761221 / 06-31761264

advertentie
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Kindervakantieweken en 
-dagen van Humanitas

Je gunt je kind zo graag een 
fijne vakantie, maar soms zit 
dat er gewoon niet in.
Humanitas Kindervakantie-
weken en -dagen maakt het 
tóch mogelijk. Misschien is de 
gezondheid een spelbreker, of 
heb je er het geld niet voor, het 
maakt niet uit waarom. 
Ook jouw kind krijgt een fijne 
vakantie. Daar zorgen de vrij-
willigers van de Kinderva-
kantieweken en -dagen van 
Humanitas Assen voor.
Na het enorme succes van 
vorig jaar gaan we ook dit jaar 
weer Kindervakantiedagen 
organiseren. Vorig jaar kon 
dat niet doorgaan vanwege 
de corona maatregelen. 
Humanitas Assen heeft toen 
als alternatief op 6 dinsdagen 

in de vakantie spannende acti-
viteiten voor een groep van 
30 kinderen georganiseerd. 
Dit was zo’n groot succes dat 
Humanitas Assen dat dit jaar 
opnieuw gaat doen. 

Voor 20 kinderen is er plek bij 
de vakantiedagen.
De vakantiedagen zijn 6 x op 
de dinsdagen in de zomerva-
kantie en ze vinden plaats in 
en rond Assen. Start op 13 
juli. Voor kinderen in de leef-
tijd van 7 t/m 12 jaar.

Hoe je kunt aanmelden voor 
de kindervakantieweken en 
-dagen lees je op de volgende 
pagina.

46



Aanmelden voor die tijd is nodig en kan via
kindervakantie@humanitas-assen.nl

Voor 20 kinderen is er plek tijdens één van onze 
vakantieweken.

De vakantieweken van Drenthe vinden plaats in Drouwen in 
“Alingshoek”. De kinderen zijn er lekker even samen uit en 

doen nieuwe indrukken en vriendschappen op.

Data in 2021
week 1: 11 t/m 14 jaar van 19 t/m 24 juli
week 2: 7 t/m 10 jaar van 26 t/m 31 juli

Een en ander uiteraard onder voorbehoud i.v.m. corona maat-
regelen.
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Interview met de winnares 
van de tekenwedstrijd

De voorkant van de wijkkrant gaat over vrijheid. Vrijheid na 
corona, vrij om weer naar school te gaan, elkaar weer te kunnen 
zien. 76 jaar vrijheid. Het was moeilijk om te kiezen, maar uit 
alle tekeningen is het de tekening van Shanaily geworden! Hier-
onder vertelt Shanaily wat over zichzelf. 

Hoe heet je, hoe oud ben je en heb je broertjes en zusjes?
Ik heet Shanaily en ik ben 11 jaar oud en ik heb een zusje van 
4 jaar en ze heet Djelya.

Op welke school zit je?
Ik zit op de KC Valkenhorst 

Wat is je lievelingseten en waarom vind je dit lekker?
Ik vind pizza BBQ mixed gril heel erg lekker, omdat ik de com-
binatie heel erg lekker vind.

Heb je huisdieren?
Ja, ik heb een hamster en ze heet Sneeuwwitje. 

Waar word je blij van?
Van bellen met mijn vriendinnen, shoppen en naar de bioscoop.

Wat vind je echt niet leuk?
Als ik bij een ruzie betrokken word. 

Wie zou je wel een dagje willen zijn?
Addison Ree
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Waar zou je graag naar toe willen gaan op vakantie en 
waarom?
Ik zou graag naar Curaçao willen gaan, omdat ik het een heel 
mooi land vinden en de helft van mijn familie woont daar.  

Naar wat voor muziek luister je?
Afro trap en rapmuziek. 

Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen?
In de stad, want ik dacht dat ik mijn oma zag en toen zei ik: 
‘Oma!’, alleen het was niet mijn oma. 

 Wat is je grootste droom?
Profdanser worden.   

Waarom heb je deze tekening gemaakt?
Omdat ik vrijheid belangrijk vind en daarom heb ik deze teke-
ning gemaakt. 

Nog meer mooie 
tekeningen met het 

thema ‘vrijheid’ kunt u 
op de volgende pagina’s 

bewonderen...
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Activiteiten en 
telefoonnummers

Biljart maandag  
Biljart Kloosterhof    
Biljart woensdagavond    
Biljart dinsdagochtend  
Drentse schilders        
Koersbal   
Yoga 
Oosterkwast
Kaarten Vogelwijk   
Trianthakoor  
Asser mannenkoor  
Karate    
TTV Oost     
Ouderengym donderdag                        
Aanhaken    
Sjoelen     
Jeu de boules  
Bingo     
Wandelen/fietsen	
Bloemschikken   
   

0592310019
0592355221
0592373523
0592309744
0592352577
0592373523
0504031778
0592311709
0592312997
0592315789
0592750148
0592311212           
0592542889
0507850239
0620988455
0653524097
0592313155
0592313155
0592313155
0592313155

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie over activiteiten of vereni-
gingen in huis van de buurt De Schulp, dan zijn hier de contactperso-
nen die u verder kunnen helpen.
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VRIJHEID

Je bent niet 
Van de wereld

Je leeft erin
Bent vrij

Laat de wereld
Jou niet leven

Leef jezelf 
Ben jou 
Ben blij

Huis van de buurt - De Schulp

Buizerdstraat 10
9404BB Assen
0592313155

deschulp-assen.nl

Openingstijden in coronatijd
Dinsdag 8.30 - 17.00

Woensdag 8.30 - 17.00
Donderdag 8.30 - 17.00

Redactie wijkkrant
redactie.scw@home.nl

Bron: PS.


