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Open dag woensdag  

29 september 

Beste  buurtbewoner van Assen-Oost. 

Woensdag  29 september organiseert 

huis van de buurt De Schulp een open 

dag van 14.30 tot 17.00 uur. 

Uiteraard is iedereen welkom op deze middag, om kennis te maken 

met de activiteiten van het wijkcentrum. Voor deze dag zullen we  in 

het bijzonder de mensen uitnodigen die zich hebben aangemeld bij het 

project met het Dr. Nassaucollege. De leerlingen hebben een enquête 

gehouden onder ouderen in de buurt of er interesse was voor een aan-

tal activiteiten die huis van de buurt De Schulp kan organiseren. En die 

interesse is er wel degelijk. De bedoeling is dan ook om zoveel moge-

lijk informatie te geven over de mogelijkheden van sport, spel en sa-

menzijn in De Schulp. Heeft u interesse, dan kunnen we telefoonnum-

mers van de contactpersonen van de betreffende activiteit doorgeven.  

Vanzelfsprekend maken we dit ook bekend via andere media en de 

open dag komt ook op ‘de gemeentekalender eenzaamheidsactivitei-

ten’ te staan. 

Op 29 september kunt u actief meedoen met sjoelen, jeu de boules, 

koersbal en biljarten!  

Verder organiseren we een aantal gratis bingoronden met leuke prij-

zen. Koffie, thee met wat lekkers staan klaar. 

I.v.m. de organisatie van deze dag 

graag een berichtje naar huis van de 

buurt De Schulp tel.nr. 313155 of 

naar  06/22485808  
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 Kunstig-Oost 

Helaas hebben we moeten  besluiten dat de kunstroute door onze wijk 
ook dit jaar vervalt. Covid 19 is de oorzaak dat we deze kunsttocht door 
onze wijk, met veel kunst opgesteld in de woningen van de deelnemers, 
jammer genoeg niet kan doorgaan. De commissie die het voortouw 
heeft om dit wijkgebeuren volgend jaar nieuw leven in te blazen is op 
zoek naar versterking van enkele personen. We zoeken mensen die wil-
len meedenken hoe een vervolg op dit wijkgebeuren gestalte kan krij-
gen. Veel wijkbewoners en andere Assenaren hebben gemeld dit eve-

nement dat al 10 jaar in Assen-Oost plaatsvindt te missen. Wij rekenen 
daarom ook op veel enthousiaste reacties, zodat de kunstroute voor As-
sen-Oost blijft bestaan! Wilt u reageren om volgend jaar deze mooie  
wijkmiddag met vele vormen van kunst te doen herleven, aarzel niet, 
zoek contact met: 

Klara Dijkema Ruysdaelstraat 19 tel. 312882 mail klaradijke-
ma@home.nl  

of met Gemma Weber mail gemmaweber80@gmail.com 
tel.063098600                   

mailto:klaradijkema@home.nl
mailto:klaradijkema@home.nl
mailto:gemmaweber80@gmail.com
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Wie zorgt er eigenlijk voor ons mooie Landgoed Val-
kenstijn?  

 

Landgoed Valkenstijn, het groene hart van Assen-Oost, heeft voor ve-
len in onze wijk meerwaarde. Veel buurtbewoners beleven er plezier 
aan. Behalve het plezier van pumptrack, dierenweide, hondenspeel-
plaats en kindertuin, genieten ook veel mensen van de natuur in de gro-
te “voortuin van Assen-Oost”. Er zijn altijd wel wandelaars met of zon-
der hond op het landgoed. Vorige week was er nog een spontaan zang 
en gitaar concert, er passeren vaak hardlopers, er zijn regelmatig groe-
pen schoolkinderen om buiten te zijn en we zien ook fitnessbeoefe-
naars op het landgoed. Kortom, er zijn veel gebruikers van ons land-
goed. Valkenstijn voorziet duidelijk in een behoefte. 

 

Om alle mensen te kunnen laten blijven genieten van Valkenstijn moet 
het landgoed onderhouden worden. Het blijft immers niet vanzelf zo 
mooi als het nu is. Enige tijd geleden werd Valkenstijn nog als onveilig 
en als wildernis ervaren. Gelukkig is dat nu anders. Het gras wordt ge-
maaid, de paden worden onderhouden, er zijn bankjes en prullenman-
den die geleegd worden, struiken worden bijgesnoeid, opslag wordt ver-
wijderd en er wordt voor nieuwe aanplant gezorgd. Dat alles gaat niet 
vanzelf. 

 

Het landgoed wordt nu onderhouden door de gemeente, door mede-
werkers van Cosis en door vrijwilligers uit de buurt. De gemeente zorgt 
voor datgene waar zware machines voor nodig zijn, Cosis maait voor-
namelijk het gras in de boomgaarden en de vrijwilligers doen al het an-
dere. De verdeling van werkzaamheden gebeurt in goed overleg. De 
vrijwilligers doen dit al een tiental jaren. Het is begonnen als burgeriniti-
atief en is uitgegroeid tot burgerparticipatie. Er is hiervoor een stichting 
“Landgoed Valkenstijn” opgericht en de werkzaamheden worden uitge-
voerd door de “groengroep”, die twee keer per maand aan het werk 
gaat. We verzamelen bij de Dierenweide, waar ook al onze gereed-
schappen liggen opgeslagen.  
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We hebben er plezier in om dan met elkaar aan de slag te gaan. We 
doen niet zo maar wat, maar er ligt een beleidswerkplan aan ten 
grondslag dat is opgesteld door Landschapsbeheer Drenthe. Hierin 
nemen de structuur van het landgoed en de biodiversiteit een belang-
rijke plaats in. We snoeien opslag en struiken om de zichtlijnen en de 
sociale veiligheid op het landgoed te behouden. De randen van de 
weilanden houden we daarom vrij van opslag en over de hele lengte 
van de grachten snoeien we om (uit)zicht te houden. We verharden de 
paden om plasvorming en modder te voorkomen. De afgelopen twee 
jaar hebben we de “rechte-lanen-structuur” versterkt door het verlen-
gen van een pad en door het planten van bloeiende stuiken en bomen, 
zodat er wat extra fleur en kleur komt op Valkenstijn. We spreken 
daardoor zelfs al van het “prunus-laantje”. We zijn benieuwd hoe dat 
er binnenkort uit zal gaan zien. Om te voorkomen dat de grachten 
droog staan hebben we succesvol een dammetje opgeworpen om het 
water zo lang mogelijk vast te houden, zoals dat tegenwoordig overal 
in landschappen gebeurt. De buiten liggende schouwsloten blijven 
daarbij wel droog, zodat er geen overlast van de waterstand in de wijk 
kan optreden. Een aantal malen hebben we veel krokussen, planten, 
struiken en bomen gepoot en we bevorderen de groei van stinsenplan-
ten op het landgoed. Het doel van de stichting is “de cultuurhistori-
sche, ecologische en recreatieve waarde van het landgoed te behou-
den en te versterken”. Dit betekent dat behalve het onderhoud ook de 
ontwikkeling van het landgoed aan de orde komt.  

 

Deze ontwikkeling is in de afgelopen jaren gerealiseerd door het 
landgoed te voorzien van een duiventil, een landschappelijk kunst-
werk, een monumentaal hek en herstel van het “koetsenrondje” bij 
de “huisplaats”. We zijn heel blij dat we nu, na een omslachtige aan-
vraag voor vergunning, definitief toestemming van de gemeente heb-
ben gekregen om Valkenstijn bij de hoofdingang Amelte/Steendijk 
van een landgoedwaardige entree te mogen voorzien. Dit project 
kunnen we nu in gang zetten. 
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De stichting heeft een website, communiceert via facebook en publi-
ceert jaarlijks een jaarverslag. Ondanks dat we het afgelopen jaar te 
maken hebben gehad met vernielingen en vandalisme en de werk-
zaamheden stagneren door de Corona gaan we met volle moed verder. 
We gaan er dan ook vanuit dat dit binnenkort voorbij is, zodat we weer 
volop aan de slag kunnen. Doe je ook mee? Wees welkom. Hoe? Kijk 
dan op de website van het landgoed op www.landgoedvalkenstijn.nl of 
mail met info@landgoedvalkenstijn.nl. Even langswandelen kan natuur-
lijk ook. U bent van harte welkom op de eerste of derde vrijdag van de 
maand van 10.00 uur tot 12.00 uur met als startpunt de Dierenweide 
Assen-Oost op de hoek van de Vredeveldseweg en Adelaarsweg. 

 
Paul Herwig 

(voorzitter Stichting Landgoed Valkenstijn) 
 

 

http://www.landgoedvalkenstijn.nl
mailto:info@landgoedvalkenstijn.nl
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 BUURTTEAM ASSEN-OOST 
 
Iedere dinsdag bent u / jij welkom tijdens ons INLOOPSPREEKUUR van 
10.00-12.00 uur in ons kantoor aan de Brunelstraat 77. 
 

Ideeën voor activiteiten in de buurt? 
Vragen of problemen waar u iemand bij nodig heeft om verder te komen?  

We denken graag met u mee wat het meest passend is en wél kan. 
De dienstverlening is gratis en op vrijwillige basis waarbij u zelf de regie 
houdt.  
 
Door samen te werken met veel verschillende organisaties in de wijk en 
daarbuiten, kunnen we ook doorverwijzen voor andere hulp of oplossing. 

   
Enkele voorbeelden: 
 

Interesse in vrijwilligerswerk? Kijk eens op www.vipassen.nl  
Bemiddeling tussen buren bij meningsverschillen / overlast  
Vrijwillige klussendienst voor kleine klusjes die u zelf niet kunt én nie-

mand kent die u kan helpen. 
Benieuwd naar wijkinitiatieven in Assen? Zie www.mijnbuurtassen.nl 
Hulp bij aanvragen voor jeugdsport en cultuurfonds? Geen probleem.  
Beter leren omgaan met de computer? De Nieuwe Kolk biedt cursussen. 

 
Komt u ergens niet uit? Loop gerust eens binnen, het verplicht u tot niets! 
En komt binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur niet goed uit? 
We zijn ook bereikbaar per mail: assenoost@vaartwelzijn.nl, 
telefoon: 088 123 09 99  (nummer van zorg en welzijn, keuze 2) 

facebook:  buurtteam Assen-Oost. 
 
Hartelijke buurtgroet, 
Buurtteam Assen-Oost: Jort, Julia, Jasper, Deborah, Djodjie, Anoeshka, Sita 
 
.  
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GROENPLOEG VALKENSTIJN 

In onze wijk ligt ook het prachtige landgoed Valkenstijn. Een oase van 

rust waar veel bewoners gaarne een wandelingetje maken, de hond 

uitlaten, tot rust komen  etc. etc. Een deel van het groen onderhoud 

van het landgoed wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwil-

ligers, genaamd de Groenploeg Valkenstijn. Elke eerste en derde vrij-

dagochtend van de maand groenklussen ze van 10.00 uur tot 12.00  

gezellig met elkaar, onderbroken door een bakkie leut. Het vrijwilligers-

bestand kan echter wel een paar extra handjes gebruiken. Ben je dus 

beschikbaar op deze ochtenden en wil je ook een bijdrage leveren aan 

het onderhoud van deze oase, kom dan langs. Je kan de vrijwilligers 

op die vrijdagochtend aantreffen bij de zeecontainer bij het terrein van 

de dierenweide. Zie ook het artikel op pagina 5. 

Je kan ook contact opnemen met de coördinator Henk Blouw; e-mail 

HM.Blouw@gmail.com.   
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Garage TDI zoekt deelnemers voor muzikale kerstvoor-

stelling over mythes uit het Hoge Noorden 

Dit najaar maakt Garage TDI samen met jongeren van de eigen theater-

vooropleiding, professionele muzikanten en bewoners uit Assen de 

voorstelling ‘Kwasir, schepper van het feest’. Een muziektheatervoor-

stelling gebaseerd op mythes uit het Hoge Noorden. De voorstelling 

speelt in de wijken Marsdijk, Peelo, Centrum, Assen-Oost en Lariks/

Pittelo. Garage TDI is nog op zoek naar deelnemers uit deze wijken die 

op verschillende manier mee willen doen. 

Op donderdag 7 oktober organiseert Garage TDI een informatiebijeen-

komst. Deze avond vertellen ze meer over de voorstelling en op wat 

voor manier je mee kunt doen. Repetities vinden plaats op drie vrij-

dagen/zondagen in november. De voorstelling speelt op 11, 12, 16 t/m 

18, 23 en 24 december in de avond. Elke avond in een andere wijk. 

Deelnemers gezocht 
Naast de jongeren van Brandstof TDI, de theatervooropleiding van Ga-
rage TDI, en vijf professionele muzikanten, waaronder LAVALU (o.a. 
bekend van Het Pauperparadijs), zijn we nog op zoek naar enthousiaste 
bewoners die mee willen doen. Je kunt op verschillende manieren mee-
doen: spelen, zingen, muziek maken of als vrijwilliger achter de scher-
men. Ook zijn we op zoek naar een hond. Lijkt het je leuk om deel uit te 
maken van dit bijzondere project? Meld je dan aan via dit aanmeldfor-
mulier.  
 
Over de voorstelling ‘Kwasir, schepper van het feest’ . ‘Kwasir, schepper 

van het feest’ is een muzikale kerstvoorstelling gebaseerd op mythes uit 

het Hoge Noorden. Een verhaal over hoe de Goden na eindeloos oor-

logvoeren met elkaar Kwasir schiepen, de brenger van de dichtkunst, de 

kunst van het zingen, dansen en samen feestvieren. De voorstelling be-

staat uit een parade door de wijk en een slotspektakel. Dit alles gaat 

rond Kerst plaatsvinden. 
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Garage TDI 
Garage TDI is het huis voor jeugd- en jongerentheater in Assen, waar 
alle expertise op het gebied van theater voor deze doelgroepen aanwe-
zig is. Het is een plek waar geëxperimenteerd, gecreëerd, ontwikkeld en 
getoond wordt. Dit doen we door het maken jeugdtheatervoorstellingen 
voor scholen en podia, het organiseren van het jaarlijkse jeugdtheater-
festival Art of Wonder in Assen, kunsteducatie op het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en onze jeugdtheaterschool 
Dynamo. 
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Iedere woensdagmiddag is er koersbal in De Schulp, een gezellige 

spel-sportactiviteit, dat wel wat lijkt op jeu de boules. Onze club kan 

wel weer wat nieuwe leden gebruiken. Lijkt het u wel wat, kom dan vrij-

blijvend eens kijken op een speeldag en kom de gezellige sfeer bele-

ven in ‘het huis van de buurt’ De Schulp. 

Wanneer u eenmaal de smaak te pakken hebt en het mooie weer aan-

breekt kunt u uw ervaring ook gebruiken op de gratis jeu de boules-

banen bij onze accommodatie, waar we regelmatig themadagen orga-

niseren rond jeu de boules, DUS………………… 

Kruip uit je schulp en op naar De Schulp. 

            KOERSBAL IN DE SCHULP! 
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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! 

 
Wij zijn weer begonnen! 

 

Na een heerlijke vakantie van 6 

weken zijn wij vanaf maandag 

23 augustus weer begonnen. 

Gelukkig hebben wij alle 167 

kinderen op ons Kindcentrum 

kunnen begroeten.  

De meeste kinderen hadden 

weer zin om naar school te 

gaan. Hopelijk wordt dit een zo 

normaal mogelijk schooljaar. 

 

Jenaplanonderwijs  
Op ons kindcentrum wordt het onderwijs vormgegeven volgens de mo-
derne Jenaplangedachte. Kernwoorden hierbij zijn o.a.: 

Betekenisvol onderwijs 
Midden in de wereld 
Eigen brede ontwikkeling  
Samen, met elkaar 

 
Het onderwijs wordt aangeboden via 
onze pijlers:  
gesprek – spel – werk – viering  
 
Gouden Weken  

De eerste weken van ons schooljaar 

staan in het teken van de groepsvor-

ming. Dit noemen wij de Gouden We-

ken. Tijdens deze weken worden er 

verschillende groepsvormende activitei-

ten gedaan. Kom maar eens uit de knoop zonder elkaars hand los te 

mogen laten.  
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Kinderopvang 
Naast ons aanbod op school bieden wij ook kinderopvang aan. U kunt 
bij ons terecht voor voor- en naschoolse opvang. Ook bieden wij peuter
- en kinderopvang aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijkje nemen  
Door de coronamaatregelen is het nog steeds een bijzondere tijd. 
Mocht u op zoek zijn naar een basisschool of kinderopvang, 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 onder-
staande 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. 

Ook de wijkkrant is al tijden op 

zoek naar nieuwe redactieleden!! 

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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Startdatum vaste arbeidsomvang op-
roepkrachten 

 
 
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ver-
andert per 1 juli 2021. Op grond van de 
Wab is een werkgever verplicht om oproep-
krachten die 12 maanden op oproepbasis hebben gewerkt, een schrif-
telijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang.  
 
De wet is gewijzigd omdat er niets was geregeld over de ingangsdatum 
van de vaste arbeidsduur. Dat betekende dat het mogelijk was om de 
ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang ver uit te stellen. Daar-
naast was niet geregeld binnen welke termijn de werknemer het aan-
bod diende te accepteren. Beide zijn met de wijziging van de wet opge-
lost. De uiterste ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang staat nu in 
de wet, net als de uiterste acceptatiedatum. 
 
De wet schrijft voor dat de werkgever na 12 maanden binnen een 
maand, dus in de dertiende maand, een aanbod moet doen voor een 
vaste arbeidsomvang. De wetgever is van oordeel dat de vaste ar-
beidsomvang zo snel mogelijk daarna in moet gaan. Om die reden 
komt in de wet te staan dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk na twee 
maanden, nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, 
aanvangt. Dus deze vaste arbeidsomvang start uiterlijk op de eerste 
dag van de vijftiende maand. Eerder mag wel, maar later niet meer. 
 
Voorbeeld: Als een werkgever uiterlijk in de maand juli een aanbod 
moet doen voor een vaste arbeidsomvang, dient deze op zijn laatst op 
1 september 2021 in te gaan. 
 
De werknemer heeft niet langer ten minste een maand bedenktijd, 
maar moet binnen een maand laten weten of hij of zij ingaat op het 
aanbod. De aanvaardingstermijn van de werknemer wordt door de 
wetswijziging op één maand gesteld.  
 
Als de werkgever geen aanbod heeft gedaan, dan heeft de werknemer 
vanaf de eerste dag van de vijftiende maand recht op het vaste aantal 
uren dat de werkgever minstens had moeten aanbieden. Daarmee 
heeft de werknemer vanaf dat moment ook recht op betaling van het 
loon over dat aantal uren. 
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Als de werknemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn van een 
maand accepteert (of afwijst), dan is hij te laat. Het aanbod vervalt 
daarmee en kan niet meer aanvaard worden. Dat betekent dus dat de 
oproepovereenkomst gewoon doorloopt. De werknemer hoeft het aan-
bod niet te accepteren en kan ervoor kiezen om het contract volledig op 
oproepbasis voort te zetten. Wel zal de werkgever het voorstel voor 
een vaste arbeidsomvang elk jaar moeten doen, dus ook aan een op-
roepkracht die een jaar daarvoor het aanbod heeft afgewezen. Dat 
nieuwe aanbod moet dan gebaseerd worden op de laatste 12 maan-
den. 
 
 
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.juridischloket.nl/contact/ 
 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het Juridisch Loket telefo-
nisch of per e-mail te bereiken, verwijzen wij u door naar de sociale in-
stanties bij u in de buurt. U kunt hierbij denken aan de sociale wijk-
teams of Vaart Welzijn. Samen met hen wordt er bekeken of er een af-
spraak gemaakt kan worden met één van onze juristen. 

http://www.juridischloket.nl/contact/


32 



33 

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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Opening schooljaar 

Ja, we zijn weer begonnen! Hoewel vakantie altijd heerlijk 

is, is het ook weer heel fijn om alle leerlingen en ouders/verzorgers te 
zien en te spreken. We hopen dat 
iedereen heeft genoten van de zo-
mervakantie.  

 

De eerste weken van het school-
jaar 

We starten het schooljaar altijd met 
de belangrijkste weken van het 
jaar, de Gouden Weken.  
In deze periode investeren we in een fijne groep. Leerlingen hebben 
klasgenoten een tijdje niet gezien (of kennen elkaar nog helemaal niet) 
en dus is dit het moment om een goed pedagogisch klimaat neer te zet-
ten, een band op te bouwen en samen er voor te zorgen dat  een fijne 
sfeer in de klas ontstaat.  
 
Naast de reguliere vakken, zoals rekenen, lezen, taal, spelling, etc, 
werken we dus de eerste periode ook aan de Gouden Weken. Door di-
verse (groeps-)activiteiten leren de leerlingen elkaar, de groepsleer-
kracht en de school kennen. Ook normen, waarden, regels en afspra-
ken worden met elkaar opgesteld en afgestemd. Dit doen we bijvoor-
beeld als volgt:  

De leerlingen werken aan groepsverantwoordelijkheid en stellen, sa-
men met de leerkracht, de positieve groepsregels en routines op. Ge-
bruik van ‘Energizers’. Dit zijn vaak ludieke, bewegingsactiviteiten met 
een speels karakter, waarbij er positieve energie in de groep loskomt.  
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Gebruik van coöperatieve werkvormen:  
leervormen en opdrachten waarbij samenwerking 
centraal staat. 
Ook hebben we altijd aan het begin van het  
nieuwe schooljaar informatiemiddagen  
en -avonden voor de ouders/verzorgers, waarin we informatie 

uitwisselen en elkaar leren kennen.  
Door deze activiteiten werken we aan een 
positieve, gezellige, hardwerkende groep 
waarin kinderen zichzelf mogen zijn en er 
voor elkaar zijn. Er ontstaat een fijne, veili-
ge sfeer in de groep, waarin kinderen zich 
prettig voelen en het beste uit zichzelf kun-
nen halen.  

 
Onze kernwaarden:  
Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Ver-
trouwen zijn onze kernwaarden die cen-
traal staan bij alles wat we doen. Net als 

samen naar school gaan en plezier beleven. Want leren moet bo-
venal leuk zijn! 
 
Op zoek naar een school?  

Bent u op zoek naar onderwijs 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 telefoonnummer: 0592-820630, of via 
de mail: directie@kindcentrum-valkenhorst.nl 

 
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar 2021-2022 toe! 

 
Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum Valkenhorst 

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
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Iets over Valkenstijn (9) 

Over Valkenstijn deden vroeger veel verhalen de ronde. Zo werd 
met stelligheid beweerd dat op het landgoed onderaardse gangen 
lagen. Mensen hadden openingen in de grond gezien of waren in 
een gang geweest. Ook was een keer in de buurt van de huisplaats 
een tractor weggezakt. Het zouden vluchtroutes zijn geweest van 
het huis naar het voormalige klooster in de stad of naar de Steen-
dijk. Hoewel dit nogal wilde verhalen waren, besloot de gemeente in 
1998 een archeologisch onderzoek te financieren. De uitkomst was 
teleurstellend en ook weer niet. Er werden geen gangen aangetrof-
fen, niet in de weilanden en ook niet op de huisplaats. Wel werd op 
de huisplaats op korte afstand van het in 1966 afgebroken huis een 
oude regenwaterkelder aangetroffen, met daarnaast een afvalkuil 
met hoofdzakelijk scherven van goedkoop aardewerk uit het begin 
van de zeventiende eeuw. Bovendien werd vastgesteld dat de huis-
plaats niet op een natuurlijke hoogte lag, maar 15 à 40 cm. was op-
gehoogd met de grond uit de gracht ernaast. Datzelfde was het ge-
val met de oprijlaan. De onderaardse gangen gingen dus van tafel. 
Maar dat er gaten in de grond zijn gezien is mogelijk. In de weide 
ten westen van het huis lag een ijskelder, die tegelijk met de sloop 
van het huis in 1966 is verwijderd. Een andere plek om weg te zak-
ken kan de rand van de tuin zijn, waar tot 1833/34 een orangerie 
aanwezig was. Ook de beerputten en de regenwaterkelder op de 
huisplaats kunnen aanleiding hebben gegeven tot de verhalen. Die 
moesten immers geregeld worden leeggemaakt of gereinigd en had-
den dus een bovengrondse opening. De kelder werd nog tot het 
midden van de vorige eeuw gebruikt en jaarlijks schoongemaakt, 
vertelde voormalig bewoner van het huis Willem Bos. Daarvoor zal 
men gebruik hebben gemaakt van de 56 cm. brede opening in de 
oostelijke wand die bij de opgraving werd aangetroffen. De ‘kop’ van 
de kelder, een ongeveer één meter hoge opbouw waar het water 
werd opgepompt en waarschijnlijk ook gefilterd, stond blijkens een 
foto tegen de keukenmuur in de hoek met de aanbouw. De onder-
grondse pijp tussen die hoek en de regenwaterkelder staat op een 
plattegrond uit 1934. De regenwaterkelder was grotendeels bekleed 
met groene en gele plavuizen uit het begin van de achttiende eeuw. 
Diezelfde plavuizen zaten ook in de twee kelders onder het huis. En-
kele daarvan werden bij de afbraak in 1966 meegenomen door de 
werkleider en zijn nu in bezit van de Asser Historische Vereniging.  

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 begin augustus door de Verenigde Naties gepresenteerde IPCC-

rapport maakt duidelijk dat we steeds meer met extreem weer te maken 

krijgen. Hoofdschuldige daarvan is de mens. Aangegeven daarbij is dat 

iedere aarzeling bij het drastisch verminderen van de uitstoot van broei-

kasgassen onverantwoord is. 

 

De mensheid zal snel op zoek moeten naar oplossingen voor dit pro-

bleem. Momenteel is de behoefte aan en het verbruik van fossiele ener-

gie nog veel te hoog. Hoe eerder en hoe beter het lukt om er fors op te 

besparen, hoe beter het is voor ons allemaal. Maar het zal niet gemak-

kelijk worden. Er zijn veel weerstanden te overwinnen.  
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Wereldwijd moeten we toe naar minder mensen en de invloed van 

rijkdom en macht zal ingrijpend moeten worden ingeperkt. Daarvoor in 

de plaats moeten 'natuurlijk evenwicht' en gezamenlijke kennis en 

kunde als meest belangrijke waarden gaan gelden. 

Als je gaat tafeltennissen krijg je het ook zonder gebruik van fossiele 

brandstoffen lekker warm. Bovendien is het gezond. Vooral als je naar 

De Schulp komt lopen of op de fiets komt. Een prima aanpak om met 

regelmaat aan een betere conditie te werken en je fitter te voelen. 

 

 

 

We gaan er van uit dat we in september weer veilig kunnen en mo-

gen gaan tafeltennissen. Zin om ook mee te doen? Neem zo snel 

mogelijk contact op met huis van de buurt De Schulp voor een proef-

training en de verdere mogelijkheden . 

Albert Eleveld 
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                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Van de wijkagenten 

Spoofing 

 

Het komt de laatste tijd steeds vaker 

voor, oplichters die u bellen en zich 

voordoen als een medewerker van uw 

bank. Soms gebruikt de oplichter een 

naam van een bankmedewerker. Het lijkt dan alsof u echt gebeld wordt 

door een medewerker van de bank.  

Zelfs kan de oplichter een ander nummer in uw telefoonscherm laten 

zien, zodat het lijkt alsof u gebeld wordt door uw bank.  

 

Volgens de beller moet u uw geld veilig stellen vanwege een digitale 

bedreiging of fraude. Uw geld moet overgemaakt worden naar reke-

ningnummers die de oplichter doorgeeft. Het zou gaan om een 

“kluisrekening”, een “veilige rekening” of een variant daarvan. In een 

enkel geval wordt om uw inloggegevens gevraagd.  

 

Het komt voor dat ‘de bank’ u precies weet te vertellen wat uw huidige 

banksaldo is en wat de laatste transacties waren. In dat geval hebben 

de oplichters zichzelf waarschijnlijk toegang verschaft tot uw bankreke-

ning, bijvoorbeeld via een nep-betaallink. Ook is het mogelijke dat, via 

een link of bijlage in een valse e-mail, software op de computer van het 

slachtoffer is geplaatst. Die software maakt een schermafbeelding op 

het moment dat je internetbankieren afsluit. Zo weten ze precies hoe 

uw bankrekening er op dat moment uitziet. 

Ook komt het voor dat mensen gebeld worden door ‘de politie’, die dan 

zogenaamd naar de bank doorverbindt. Uiteraard zijn hier ‘de politie’ 

en de ‘bank’ niemand anders dan de fraudeurs zelf. 
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Ook komt het voor dat de beller voorstelt om bij u thuis langs te ko-

men om uw bankpas op te halen. Ook dit zou uw bank nooit doen. 

Uw bank zal u nooit via telefoon, sms of e-mail benaderen met het 

verzoek geld over te boeken of uw inloggegevens of pincode te de-

len. Als de bank denkt dat fraudeurs werkelijk toegang hebben tot 

uw bankrekening, zullen zij die rekening zelf blokkeren en contact 

met u opnemen. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Maak dus nooit 

op basis van een telefoontje of tekstberichten geld over. 

Twijfelt u? Verbreek dan de verbinding en bel dan zelf met uw bank, 

via het telefoonnummer dat u opzoekt op de website van de bank. 

Dit kunt u ook doen als u gebeld wordt door de politie. Vraag dan 

naar de naam van de bellende agent en bel vervolgens zelf met de 

politie op het nummer 0900-8844 en vraag doorverbonden te wor-

den naar de betreffende agent.  
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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 


