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Voorwoord 

Beste buurtgenoten, Assen-Oosters, 

 

Er was een tijd dat mensen er liever niet voor uitkwamen dat ze 
in ‘Assen-Oost’ woonden. ‘Over het spoor’ heette dat ook wel. 
Daar woonden de armen en de a-socialen. Voor de echt oudere 

Assenaren komen dan de namen ‘Lombok’ en ‘het Rode, het 
Witte en het Blauwe dorp’ terug in de herinnering. Lombok was 
waar nu Diepstroeten is gebouwd op het terrein van Van Boeij-
en. Het was tot ver in de vorige eeuw de plek waar diverse ge-
zinnen in plaggenhutten woonden. De meeste plaggenhutten 

stonden trouwens op het terrein van Licht en Kracht (nu GGZ 
Drenthe). En zeker, de politie had in die tijd in Oost wel vaker 
wat te doen dan elders in de stad. Armoede en dronkenschap en 
overlast gaan nu één keer vaak samen. Maar er is toch veel ver-

anderd. Als je nu door de Pelikaanstraat rijdt en je ziet hoe 
prachtige nieuwbouw is gerealiseerd of je ziet het parkachtige 
Diepstroeten, dan besef je dat Oost flink aan de weg timmert. 
Kijk verder maar eens rond het oude politiebureau aan de Tuin-

straat. Nu allemaal nieuwbouw en daaromheen veel renovatie. 
Oost is bezig een mooie, moderne stadswijk van Assen te wor-
den, waarin het zeer de moeite waard is om te wonen. Maar uit-
eindelijk maken de bewoners de wijk. Hoe mooi onze voorzienin-
gen ook zijn, Oost maken we samen! 

Daarom is het zo enorm jammer dat we nu al bijna twee jaar zo 

onder de plak van corona leven. Wat een vervelende ziekte is 

dat toch en wat heeft de pandemie een grote invloed op ons so-

ciale leven. Opnieuw dreigen we de kerstdagen in hele kleine 

kring te moeten doorbrengen omdat de ziekenhuizen overvol zijn 

en de zorg helemaal vastloopt. Het is te hopen dat we dat gauw 

onder de knie krijgen en dat we met zijn allen weer aan wat vro-

lijker dingen mogen denken. 
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Ook huis van de buurt De Schulp ontkomt niet aan strenge handha-

ving van de coronaregels! Willen we toch zo veel mogelijk nog club-

activiteiten en andere evenementen blijven doorzetten, dan moeten 

we ons houden aan toegangsregels, de anderhalve meter afstand 

en het dragen van mondkapjes. Hopelijk blijft het daarbij en kunnen 

we nog beperkt openblijven. 

Zo richting de laatste weken van het jaar, met de feestdagen al in 

zicht, doen de coronabeperkingen extra zeer. Juist de ‘donkere 

dagen’ rond de Kerst zijn traditioneel de dagen van samen zijn en 

van aandacht voor elkaar. Mijn oproep is dan ook om dit jaar extra 

alert te zijn op alleenstaande buurtgenoten en ouderen zonder kin-

deren of kinderen op verre afstand. Vorig jaar bleek tijdens de co-

ronapiek dat eenzaamheid het allergrootste kwaad is dat voort kan 

komen uit verplichte quarantaine en zoveel mogelijk binnen blijven. 

Juist nu is de oproep om oog te hebben voor elkaar, voor kwetsbare 

buren en naasten. Als we er in slagen ook op die manier door deze 

crisis te komen dan is Assen-Oost niet alleen een mooie wijk om te 

wonen, maar ook een fijne wijk om samen te leven! In dat verband 

zeg ik nogmaals ‘Oost maken we samen’. Ondanks alles wens ik 

jullie allemaal prettige kerstdagen, een goed jaareinde en een 2022 

met ‘corona-voorbij’.   

John Kauffelt 
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Het is niet altijd makkelijk om in de digitale wereld je weg te vin-

den. Daarom is het de bedoeling om medio februari te starten met  

een cursus Klik en Tik. Deze cursus wordt gegeven door docenten 

die werkzaam zijn bij de bibliotheek. De cursus is bedoeld voor 

mensen die graag meer willen weten over het gebruik van de com-

puter. Onderwerpen waarmee je aan de slag kunt gaan zijn bij-

voorbeeld: starten met de computer, het internet op en veilig on-

line. 

De cursus wordt gegeven in een kleine groep van ongeveer zes 

mensen. Voor laptops wordt gezorgd. 

Wilt u meedoen, meld u dan aan bij huis van de buurt De Schulp. 

Hier ligt een lijst waar u uw naam, adres en telefoonnummer kunt 

achterlaten. Wees er snel bij, want het aantal deelnemers is be-

perkt. 

 

Cursus Klik en Tik 
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 Kunstig-Oost 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen twee jaar is de Kunstroute Assen-Oost helaas niet door-

gegaan vanwege de coronamaatregelen. 

Omdat Jaap Bos gaat stoppen met de organisatie hebben we alle kun-

stenaars benaderd om na te denken over het vervolg van de Kunstroute 

Assen-Oost. De eerste vergadering heeft plaatsgevonden in oktober in 

huis van de buurt de Schulp. Er is een nieuw bestuur gevormd en we 

gaan verder met de organisatie van de Kunstroute Assen-Oost op zon-

dag 25 september 2022.  

Omdat Jaap en Roelie Bos de afgelo-
pen jaren erg veel voor de kunstroute 
gedaan hebben, danken wij hen harte-
lijk voor hun grote inzet en enthousias-
me. Als dank hebben Gemma en Klara 
een bezoek gebracht met een bloeme-
tje en een door allen ondertekende 
kaart. 

We hopen op een mooie gevarieerde 

kunstroute met muziek en fijne ontmoe-

tingen! 

Nieuwe deelnemers zijn van harte wel-
kom, u kunt contact opnemen met 
Gemma Weber via email: gem-
maweber80@gmail.com of 06-
30198600 of met Klara: klaradijke-
ma@home.nl of 06-43001200 

mailto:gemmaweber80@gmail.com
mailto:gemmaweber80@gmail.com
mailto:klaradijkema@home.nl
mailto:klaradijkema@home.nl
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Loopgroep Assen-Oost 

De loopgroep Assen-Oost wordt ook wel loopgroep Vredeveld ge-

noemd, dat is niet zo raar als je bedenkt dat de trainingen in de wijk 

Vredeveld worden gegeven. De meeste deelnemers komen ook uit de-

ze wijk, maar als mensen elders wonen en graag mee willen doen is dat 

helemaal geen probleem. Wat dat betreft hebben we geen grenzen. Er 

zijn ook nauwelijks voorwaarden om mee te kunnen doen, dat is er ei-

genlijk slechts een. Namelijk je moet van een lantaarnpaal tot een vol-

gende lantaarnpaal kunnen rennen, in welk tempo is niet van belang. 

Gelukkig is het op het moment met de coronamaatregelen heel goed 

mogelijk om gezamenlijk buiten te trainen, dat doen we dus inmiddels al 

weer enige tijd en als gewoonlijk doen we dat op de maandagavond 

van 19.00- 20.00 uur. Verzamelen bij het winkelcentrum. 

We hebben zowel snelle als minder snelle lopers en een ieder komt on-

danks de verschillen in mogelijkheden wel aan zijn of haar trekken, 

want trainingsonderdelen kunnen op de persoon worden aangepast en 

afgestemd. 

Als je na het lezen denkt, hee, dat lijkt me wel wat, kom gerust eens 

meedoen, alleen, of misschien samen met een maatje. Altijd hartelijk 

welkom, je kunt me ook vooraf, als je 

dat wilt, bellen voor meer informatie, 

mijn nummer is 06 45446383.  

Met sportieve groet, Karel Vos, trainer 
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                 Nu ook elke Zondag open van  

12.00 uur tot 17.00 uur 

            Bremstraat 27 winkelcentrum Vredeveld Assen 

 

        

0592-315730   info@oosterhof.cigo.nl 

Iedere woensdagmorgen!  

Koffieuurtje in de instuif van 

 huis van de buurt De Schulp 

Van 10.00 uur tot 11.30 uur gezellig babbelen 

en nieuwe vrienden maken onder het genot 

van een gratis kopje koffie bij Jannie en Leon! 

      Mede mogelijk gemaakt door onze adverteerders 
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BUURTTEAM ASSEN-OOST komt KENNISMAKEN 
 
in overleg met  huis van de buurt de Schulp zal er komende weken een contactper-

soon van het buurtteam op woensdagmiddag aanwezig zijn. De bedoeling is om kennis te 
maken en te horen wat er leeft onder bezoekers van de Schulp. Uiteraard zijn ook andere 
inwoners van  Assen-Oost welkom om te komen kennismaken en eventuele ideeën of vragen 
voor te leggen. Dit initiatief is gestart op 17 november en is wekelijks t/m 5 januari op: 

 
                                                                           Woensdag 1 December 13:00 – 15:00 

 
Woensdag 8 December 13:00 – 15:00 

 
Woensdag 15 December 13:00 – 15:00 

 
Woensdag 22 December 13:00 – 15:00 

 
Woensdag 5 januari 13:00 – 15:00 

 

Het huidige team met buurtwerkers, buurt-
maatschappelijkwerkers en stagiaires 
 
Van links naar rechts: 
Boven: Julia Bosma, Jort van straten, Djodjie 
Rinsampessy, Dylan Hulst, Nikita Jans en 

Deborah Wiltens. Onder: Jasper Schuuring, Sita Hes en Anoeshka Blok. 
 

Naast de kennismaking in de Schulp, blijft het inloopspreekuur zoals gewoonlijk  
iedere dinsdag van 10.00 - 12.00 uur aan de Brunelstraat 77. (De Werkwereld) 

We denken graag met u mee over mogelijke oplossingen waar u zelf of met hulp van 
uw omgeving niet uitkomt.  

 

U bent welkom! Ook via mail assenoost@vaartwelzijn.nl/ Facebook  
 buurtteamassenoost / vraag een terugbelverzoek op 088 123 09 99 
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 Schilderclub Oosterkwast 

 

Wij hebben ruimte voor enkele nieuwe mensen die graag willen schil-

deren. 

 

Iedere dinsdagmiddag van 13.00-16.30 uur zitten wij met een leuk 

groepje te tekenen of schilderen. 

Er is geen les, we helpen elkaar om beter te leren schilderen.  

Kosten: de zaalhuur 2,50 euro per middag. 

Informatie bij Roely Wortel 

0641245508 

 

Huis van de buurt De 

Schulp, Buizerdstraat 10 
Assen. 
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Koersballen iets voor u? 

 
Voor de liefhebbers is er iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 tot 
15.30 u koersballen in huis van de buurt De Schulp, Buizerdstraat 10 
Assen 

Het spel is makkelijk te spelen, ook als u iets minder mobiel ben. 

Gezelligheid staat voorop met toch een vleugje competitie. 

De groep is momenteel niet zo groot, er kunnen liefhebbers bij. 

Als u interesse heeft, kom dan gerust eens vrijblijvend kijken op een 
woensdagmiddag. 

Namens de groep,  

met vriendelijke groet, 

 

Martin en Toos de Vreede 

Meer info nodig? Tel. privé 0592373523 

Huis van de buurt De Schulp: 0592313155 

            KOERSBAL IN DE SCHULP! 
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   Asser Mannenkoor 

Word lid van het Asser Mannenkoor of meld je aan om mee te 
doen aan het jubileumconcert in 2022 

  
Volgend jaar bestaat het Asser Mannenkoor 100 jaar. Eén van de ac-
tiviteiten in dat jubileumjaar is een spetterend concert op zaterdag 5 
november 2022 in theater De Nieuwe Kolk in Assen. Samen met jong 
talent uit Assen en omgeving verzorgt het koor onder leiding van onze 
dirigent Marco Warta een avondvullend programma met zeer afwisse-
lende optredens. We zingen nog wel klassiek mannenkoorrepertoire, 
maar zeker ook - en steeds meer - moderne nummers. 
  
Als je al eens loopt te denken dat een mannenkoor iets voor jou zou 
kunnen zijn, dan is dit je kans om mee te doen. Je kunt natuurlijk lid 
worden van het koor, maar je kunt je ook aanmelden om alleen voor 
het jubileumconcert te repeteren en op 5 november te stralen op het 
podium van de prachtige grote zaal waar zo’n 850 mensen in kunnen. 
Die gaan allemaal ook voor jou uit hun dak. Gegarandeerd. Als je 
daarna weer stopt, heb je in ieder geval mee kunnen doen aan een 
prachtig project en als je na 5 november 2022 onderdeel wilt blijven 
uitmaken van dit leuke koor, kan dat natuurlijk ook. Graag zelfs. 
  
Om te ervaren of zingen in een (project) koor bij je past, zou ik 
gewoon eens meedoen met een van de wekelijkse repeti-
ties  op onze vaste donderdagavond, in huis van de buurt De 
Schulp in Assen. Als je je nu aanmeldt heb je nog een jaar om 
te repeteren. 
  
Wil je eerst meer informatie, bel dan met Fons van Tol 0592 
420360 of kijk op www.assermannenkoor.nl en/of op onze pagi-
na’s op facebook en instagram 

 

 

 

http://www.assermannenkoor.nl/
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Humanitas verrast haar vrijwilligers 

‘Onze vrijwilligers daar draait het om’  

 

Assen -  Op zaterdagmiddag  4 september werden de vrijwil-

ligers van Humanitas getrakteerd op een gevarieerd program-

ma. Na een stadswandeling, werd het gezelschap ontvangen in 

openluchttheater Tivoli om vervolgens de middag af te sluiten 

in het Duurzaamheidscentrum. 

 

Ook voor Humanitas was het afgelopen jaar een moeilijk jaar. Vrij-

willigers hebben het hele jaar gedaan wat ze konden, maar door 

corona konden ook veel activiteiten niet doorgaan. 

Om de draad in september weer goed op te kunnen pakken, zijn de 

vrijwilligers van cruciaal belang. Om dit te benadrukken zijn ze op 

deze middag in het zonnetje gezet. 

 

‘Vrijwilligers met elkaar in contact brengen waardoor ze elkaar in-

spireren  en van elkaar leren is een belangrijk onderdeel van het 

werk van Humanitas’, aldus Humanitas-bestuurslid Gini Groothuis. 

‘Een hele tijd was dat alleen mogelijk via beeldscherm, nu kunnen 

we elkaar weer echt ontmoeten, natuurlijk met in achtneming van 

de geldende Coronaregels’.  

 

Eerst werd er onder begeleiding van een stadsgids samen gewan-

deld en uiteraard veel gepraat. In openluchttheater Tivoli werd de 

groep toegesproken door een lid van het bestuur en vervolgens 

toegezongen door het duo Pattiwael & Nanuru. De zelfgeschreven 

intieme liedjes met af en toe een rode peper zoals de zangers het 

zelf schetsten, pasten goed bij het doel van de middag en werden 

zeer gewaardeerd door de groep. 
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Na afloop was er alle ruimte om onder het genot van een drankje en 

een hapje in het aangrenzende Duurzaamheidscentrum ervaringen, 

ideeën en plannen samen uit te wisselen. 

 

Met hernieuwde energie, nieuwe ideeën en plannen worden de activitei-

ten van Humanitas langzamerhand weer opgepakt. 

De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets 

aan hun situatie te veranderen door mee te denken en naast de deelne-

mer te gaan staan. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk 

contact en een luisterend oor. 

Op  www.humanitas.nl/assen vindt u alles over het werk van Humani-

tas. 

U kunt ook bellen met 06- 18815923. 
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De Hippe Kringloop is, op dit moment, elke werkdag geo-

pend  van 12:00 tot 17:00 uur.   

Voor actuele info → www.hippekringloop.nl of bezoek onze 

Facebook / Instagram pagina.  

Zoekt u hulp, raad  of informatie! 

persoonlijk of buurtgericht ?      

Dylan Hulst, is op woensdag mid-

dag voor u in De Schulp! 

http://www.hippekringloop.nl
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Kindcentrum De Regenboog 
Kleurt jouw toekomst! 

 

Op ons kindcentrum werken wij aan de hand van onze Jenaplanvi-
sie. Ons onderwijs wordt gegeven aan de hand van onze 4 pijlers: 
gesprek – spel – werk – viering.  
Aan de hand van deze indeling nemen wij u mee in een aantal on-
derwerpen, die afgelopen periode centraal bij ons stonden. 
 
Gesprek 
Niet alleen met kinderen wordt 
er gesproken, ook de mening 
van onze ouders/verzorgers 
vinden wij erg belangrijk. Een 
aantal keer in het schooljaar 
wordt hier expliciet tijd voor 
vrijgemaakt. Eind oktober vond 
het eerste gesprek met ou-
ders/verzorgers van dit school-
jaar plaats.  
 
Spel   
Kinderen leren op verschillen-
de manieren. Zo vinden wij het 
belangrijk, dat de kinderen ook 
leren door de doen en te erva-
ren. Onze bovenbouwgroepen zijn daarom naar het Rijksmuseum 
geweest. Een uitje om nooit meer te vergeten! Naast een bezoek 
aan het Rijksmuseum hebben zij ook een boottocht door de grachten 
gemaakt om op deze manier de historische geschiedenis van Am-
sterdam te bewonderen.  
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Werk  
De onderbouwgroepen werken over kriebelbeestjes. Daar zijn er veel 
van! Zo hebben de kinderen slakken, spinnen, pissebedden enz. beke-
ken onder een loep. De kinderen bleven maar geboeid kijken en onder-
zoeken! 
 
Viering 
Er is druk gewerkt aan het maken van de lampionnen. Daarnaast zijn 
de voorbereidingen van het sinterklaasfeest en onze kerstviering be-
gonnen. Hopelijk kunnen wij de vieringen door laten gaan.  
 
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. Wij leiden u graag 
rond in ons kindcentrum. Neem gerust via onderstaande contactgege-
vens contact met ons op. 
 
 
Tel: 0592-316723     deregenboog@ckcdrenthe.nl    

www.ckcderegenboog.nl           

 
 
 

mailto:deregenboog@ckcdrenthe.nl
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Versterken bestuur en wijkkrant 

 

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

Op dit moment bestaat het bestuur uit de 

voorzitter, secretaris , penningmeester 

en twee algemene leden. We vergade-

ren ongeveer vijf tot zes keer per jaar. 

Deze vergaderingen vinden plaats in 

huis van de buurt De Schulp. 

Ook de wijkkrant is op zoek naar een en-

thousiast iemand die bereid is de krant 

digitaal in elkaar te zetten!  

Heeft u zin om ook iets te doen voor het 
wijkcentrum in Assen-Oost, stuur dan 
meteen een mail naar deschulp-assen.nl 
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Ondanks de beperkingen wensen we u een fijne Kerst en een 

goed 2022! Maak er iets moois van let op elkaar. Blijf gezond! 

 

 Bestuur en medewerkers huis van de buurt De Schulp.  
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Onze samenleving wordt complexer en bur-

gers lopen daardoor vaker tegen proble-

men aan. Ondanks dat er in zeer veel za-

ken goede rechtshulp en rechtsbijstand wordt verleend door de juridi-

sche voorzieningen, kunnen door de toegenomen complexiteit burgers 

toch tussen wal en schip geraken.  

Daarom is de Raad voor Rechtsbijstand samen met het Juridisch Loket 

en de Nederlandse Orde van Advocaten gaan kijken wat er moet ge-

beuren om burgers met ingewikkelde problemen toch goed te kunnen 

helpen als zij rechtshulp (hulp van een juridische hulpverlener) nodig 

hebben. 

Er zijn namelijk situaties waarin er geen eerstelijns voorziening is die de 
klant kan helpen, maar er ook (nog) geen gefinancierde rechtsbijstand 
voor een zaak wordt verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan be-
zwaar, beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningen in CBR-
zaken.  
Het Juridisch Loket mag in deze situaties geen rechtsbijstand verlenen 
en er wordt op grond van veronderstelde zelfredzaamheid geen regulie-
re toevoeging bij het inschakelen van een advocaat verstrekt. Vaak ont-
breekt er ook een andere eerstelijns voorziening die dit gat wel kan op-
vullen. 
 
Hiervoor is een tijdelijke subsidieregeling in het leven geroepen, name-
lijk de Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz). 
 
Met deze regeling kan een burger in zo’n situatie in aanmerking komen 

voor een Advies Toevoeging Zelfredzaamheid (ATZ). Naast een aantal 

voorwaarden geldt dat de burger in ieder geval moet voldoen aan de 

normen voor de gefinancierde rechtsbijstand. De verwachting is dat 

een zaak binnen 3 uur te behandelen is. Mits aan alle voorwaarden is 

voldaan, hoeft hiervoor geen eigen bijdrage betaald te worden.  

Het Juridisch Loket is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8020 (€ 
0,10 p/m) op maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur. 
 
 

Tijdelijke Regeling adviestoevoeging zelfred-
zaamheid (Ratz)           
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Diagnose door het Juridisch Loket 

Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan dient u zelf het probleem 

aan te melden bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket stelt vervol-

gens een diagnose of een zaak al dan niet voldoet aan de voor de re-

geling geldende kaders. Is dat het geval, dan wordt een tijdelijke advies 

zelfredzaamheid verwijzing verstrekt. De Raad voor Rechtsbijstand 

neemt de uiteindelijke beslissing. Een advocaat kan ook namens een 

rechtzoekende een probleem aanmelden bij het Juridisch Loket. 

Waar kan ik zo nodig terecht voor juridisch advies? 
Neem contact op met het Juridisch Loket als u nog extra informatie wilt 
of vragen heeft. Het Juridisch Loket geeft u gratis informatie en advies 
met betrekking tot vele rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u naar 
advocatuur, mediators of overige instanties. Balieopenstelling Juridisch 
Loket Assen: maandag van 14.00 tot 16.00 uur. Spreekuur op afspraak. 
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, adviseren wij u contact op te 
nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar. 
Kijk voor actuele informatie op www.juridischloket.nl/contact/.  

http://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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Welkom bij Kindcentrum Valkenhorst. In deze editie van de wijkkrant 
vertellen we iets over de Kinderboekenweek en over onze kleutergroe-
pen.  
 
De Kinderboekenweek 
In oktober vond de Kinderboe-
kenweek plaats. Wij doen ieder 
jaar mee de Kinderboeken-
week. Het thema van de Kin-
derboekenweek was ‘Worden 
wat je wil’. Met een feestelijke 
opening op het schoolplein 
werd de Kinderboekenweek  
geopend.   
 
 
 
De kleutergroepen hebben binnen de Kinderboekenweek met het the-
ma ‘de Brandweer’ gewerkt. De brandweer kwam in de klas, we gingen 
aan de slag met knutselwerkjes, oefenen met het glijden van de brand-
weerstang op het plein en rekenoefeningen met verschillende trappen 
en water. Wat vonden ze het 
leuk om kennis te maken met de 
brandweer en alles van de 
brandweer te zien.    
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Onze kleutergroepen 
Onze kleuters werken zowel klassikaal als groepsdoorbrekend. Zo le-
zen bijvoorbeeld de leerlingen van groep 7 prentenboeken met de kleu-

ters en doen alle groepen mee met diverse school-
circuits (vb. kerstcircuit).  
 
In de kleutergroepen wordt doelgericht en spelender-
wijs gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. 
We werken met thema’s, passend bij het seizoen of 
de actualiteit. De activiteiten sluiten aan bij de ont-

wikkeling en belevingswereld van kleuters.  
Taal- en rekenbegrippen en goed kijken en luisteren, komen volop aan 
bod, omdat deze vaardigheden belangrijk zijn voor het leren lezen en 
rekenen. Maar ook is er veel aandacht voor bewegen en 
muziek. De kleuters hebben een eigen speellokaal en bewe-
gend leren is onderdeel van het programma.  
 

Onze kleutergroepen:  
doen en ervaren, zowel binnen als buiten spelenderwijs le-

ren! 
 
Bent u op zoek naar een school 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 
Website: www.kindcentrum-valkenhorst.nl  

Decembermaand 
Nog even en dan is het jaar 2021 alweer voorbij. Wat gaat het snel! De-
cember staat bij ons op school in het teken van de decemberfeesten. 
Samen vieren we Sinterklaas en Kerst, blikken we terug op het afgelo-
pen jaar en kijken we vooruit naar 2022. Een heerlijke, gezellige, feeste-
lijke maand voor onze leerlingen. We kijken er allen naar uit! 
 
 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe  
en een mooi en gezond 2022! 

 
Vriendelijke groeten, 

Team Kindcentrum Valkenhorst 
 

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
http://www.kindcentrum-valkenhorst.nl
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   Bezoek van Sinterklaas in De Schulp ! 
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                           Kindcentrum Vredeveldschool 

‘Onderwijs maken we samen’ 

Na een fijne start van het schooljaar zijn wij nu alweer een aantal 

weken met elkaar onderweg. We zijn dit schooljaar gestart met een 

nieuw team dat vol passie en enthousiasme is begonnen op de Vre-

develdschool. Samen met de leerlingen is er in de eerste weken 

veel tijd gestoken aan het leren kennen van elkaar en aan groeps-

vormende activiteiten. Tijdens deze ‘gouden weken’ wordt ook veel 

aandacht besteed aan onze Katholieke identiteit. Onze Katholieke 

identiteit geeft richting aan de waarden en normen van waaruit wij 

ons onderwijs verzorgen: 

Respectvol omgaan met elkaar en onze omgeving 

De basis in de omgang met elkaar is vertrouwen 

Ieder mens is uniek en gelijkwaardig 

Gezamenlijkheid, verantwoordelijkheid, eerlijkheid en rechtvaar-

digheid 

Ons klimaat van geborgenheid, saamhorigheid en veiligheid 

vormt de basis voor leerlingen uit alle culturen.  

Op de Vredeveldschool staan respect en vertrouwen in elkaar cen-

traal. Wij beschouwen ouders/verzorgers als partners en vinden het 

belangrijk om met ouders samen te werken. Wij zorgen voor een 

schoolklimaat waar begeleiding en onderwijs samengaan en inves-

teren in middelen om het didactisch handelen en het leerproces te 

ondersteunen.  
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Op de Vredeveldschool vinden wij het belangrijk om de leerlingen 

mee te nemen in onderwijsaanbod en daar leerlingen in uit te dagen 

om het beste in zichzelf naar boven te halen.  

Vredeveldschool = Een Vreedzame school 

Na de herfstvakantie starten wij op de Vredeveld-

school met het programma ‘De Vreedzame 

school’. Een fijn pedagogisch klimaat waar leer-

lingen zich fijn en veilig voelen heeft bij ons een 

hoge prioriteit. Als Vreedzame school gaan leer-

krachten en leerlingen samen aan de slag om sociale vaardigheden te 

ontwikkelen en te versterken. De leerlingen worden gezien en ge-

hoord en leren hun eigen stem te gebruiken. Leerlingen leren om sa-

men beslissingen te nemen en leren hoe ze samen conflicten kunnen 

oplossen. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaar en voor de 

school.  

Kinderboekenweek 2021 ‘Worden wat je wil’  

Samen met elkaar hebben we een aantal weken gewerkt aan het the-
ma ‘Worden wat je wil’. Tijdens deze weken stonden verschillende be-
roepen centraal. Fijn samen spelen in de kappershoek of voor contro-
le naar de tandartshoek. De leerlingen hebben met elkaar gesproken 
over beroepen en daar mooie verhalen en posters over gemaakt.  
Daarnaast heeft lekker lezen en leesplezier extra centraal gestaan 
tijdens dit thema. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben meegedaan 
aan de voorleeswedstrijd. Als afsluiting verkleden om het thema fees-
telijk af te sluiten. Ook het team doet daar enthousiast aan mee! The-
matisch onderwijs zullen we dit schooljaar meerde- re 
keren per jaar inzetten om zo van en met elkaar te le-
ren.  
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Kinderopvang 

Naast ons aanbod op school bieden wij ook kinderopvang aan. U 
kunt bij ons terecht voor peuter- en kinderopvang en daarnaast bie-
den wij ook voor- en naschoolse opvang aan.  

Nieuwsgierig? 

Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen, kom dan gerust bij ons binnen. 

Wij maken graag een afspraak om met u in gesprek te gaan en om 

onze fijne school te laten zien.  

Ondanks dat we ons nog houden aan de basisregels wat betreft co-

rona is het maken van afspraken zeker mogelijk. Via onderstaande 

gegevens kunt u contact met ons opnemen.  

Tel: 0592 317620 

Email: vredeveldschool@primenius.nl  

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet, 

Team Kindcentrum Vredeveldschool  

mailto:vredeveldschool@primenius.nl
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Iets over Valkenstijn (10) 

 

 

Binnenkort komt er een nieuwe poort op de oprijlaan van Val-
kenstijn. Eén van de twee bakstenen kolommen was een beetje ver-
zakt door de aanleg van een gasleiding en aan het ijzeren hek ont-
braken een paar punten. Die kleine mankementen vielen echter niet 
op, de poort bleef onverminderd fotogeniek.  

Gek genoeg moest voor de nieuwbouw een vergunning worden aan-
gevraagd. Dat komt omdat Valkenstijn een gemeentelijk monument 
is. De oprijlaan en het toegangshek worden daarin apart genoemd 
als beschermde onderdelen. Nu is de oprijlaan natuurlijk heel be-
langrijk, maar het hek? Wanneer de huidige poort gebouwd is, heb 
ik nog niet kunnen vinden, maar hij dateert zo goed als zeker van na 
1980. 

De oudsten onder u herinneren zich misschien wat er eerder wel 
was: een rechthoekig ijzeren hek halverwege de oprijlaan, direct na 
de kruising met de meidoornlaantjes. Er is nog een foto van in het 
Drents Archief en de plek staat op een kaart aangegeven. Dat dit 
hek niet aan het begin van de oprijlaan stond, is logisch. De beide 
weilanden ten oosten van de laan hoorden niet bij het bezit van Au-
gustinus van Valkenstijn en de volgende eigenaar, de R.K diaconie. 
Ze waren al in 1833, een jaar na het vertrek van Hofstede, verkocht 
aan anderen. Het recht van overweg over het eerste deel van de op-
rijlaan was daarin inbegrepen. Kopers van sommige andere delen 
van het grote landgoed hadden eveneens dat recht. Bovendien had 
in datzelfde rampjaar een grote kaalslag plaats, waarbij ook de oude 
poort op de oprijlaan te gelde moet zijn gemaakt. Met zekerheid we-
ten we dit van de orangerie en de tuinmanswoning schuin achter het 
huis en van het grote hoenderhok met duiventoren in het weiland 
ten oosten van het huis. Het huis Vredeveld zelf ontsnapte ternau-
wernood aan totale afbraak.  

Hoe de poort eruit zag, weten we door een gelukkig toeval. Op een 
veilingkaart in het Drents Archief staat een vaag schetsje, dat bij na-
dere bestudering een poort blijkt te zijn. Twee hoge stenen  
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kolommen, met daartussen naar het lijkt een even hoog ijzeren hek. 
Volgens een zegsman uit 1890, die het weer had van iemand anders, 
waren in de kolommen de beide wapenstenen van Van Welvelde inge-
metseld. Mogelijk is dat juist, maar op het schetsje zien we daar niets 
van.   

Mieke Kraijer-Otjens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen voor 

het bestuur en voor de wijkkrant. 

Ben jij degene die dit ziet zitten, neem dan meteen contact op via 

 redactie.scw@home.nl 

Wij laten per omgaande van ons horen! 

                                                 Zonder redactie, geen wijkkrant! 

mailto:redactie.scw@home.nl
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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 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ping en Pong spelen pingpong. Pang zegt de pingpongbal. 
Een liedje van de Wama’s, een duo uit de jaren ’50. 
Toepasselijk voor onze tafeltennisvereniging. 
 
Ik, Roel Küntze, ben zelf geboren in 1950. Mijn geboorteplaats is Jakar-
ta. Mijn vader speelde hoorn in een orkest. Na terugkomst gingen wij, 
mijn ouders, zus, broer en ik wonen in de Indische buurt in Amsterdam. 
Later werd onze vader musicus in het Frysk Orkest. 
 
Zelf ben ik het onderwijs ingegaan. Mijn eerste baan was in Rijswijk. 
Ik had een kamertje in het HTO aan de Laakkade. De bewoners waren 
mannen. Oude vrijgezellen, dienstweigeraars met vervangende dienst, 
gescheiden mannen, mannen met een alcoholprobleem of psychische 
klachten. Een bont gezelschap, waar ik tussen zat. 
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En nu ben ik al acht jaar met pensioen en ongeveer drie jaar geleden 
kwam ik bij de tafeltennisvereniging. 
Tafeltennissen heb ik altijd erg leuk gevonden. 
Bij mijn ouders thuis speelde ik op zolder tafeltennis op een hardboard 
plaat. In de kelder van de kweekschool, de PABO, werd ook vaak een 
balletje geslagen. Later kocht ik zelf een tafeltennistafel. Ik had de ta-
fel geïnstalleerd in een school in Oosterwolde. Leuk om met de kin-
deren een balletje te slaan. Bij golf heb je een handicap. Ik had met 
tafeltennis ook een handicap: ik speelde al-
tijd backhand en nooit met de forehand. Bij 
de vereniging krijg ik adviezen van Roelof en 
Wil hoe ik de forehand moet spelen. In het 
begin dacht ik ‘laat mij maar spelen’. Maar 
tips van anderen brengen je toch verder. 
 
 
 
 
Het is een gezellige vereniging. In de pauze nemen we een consump-
tie in de Schulp, waar Janny en Leon achter de bar staan. 
 
Tenslotte  heb ik een leestip. Het boek: De droevige kampioen van 
Jan Brokken. De opkomst en neergang van een Curaçaose tafelten-
nisser. 
 
Het bovenstaande artikel hebben we aan Roel Küntze te danken. Hij 

neemt deel aan de vrijdagochtendgroep van onze club. Voor die 

groep zoeken we met spoed nieuwe leden. Er is ruimte omdat een 

aantal deelnemers ervan definitief of tijdelijk niet meer op de vrijdag-

ochtend kan spelen. Redenen hiervoor zijn te verlenen mantelzorg, 

verandering van het arbeidscontract, ziekte en/of wachten op een 

operatie. Dus kom gerust even vrijblijvend op een vrijdagochtend rond 

9.30 uur in De Schulp kijken of dit soort 'pingpong' ook wat voor jou is. 

Bij voorbaat alvast bedankt daarvoor!! Tafeltennissers voor deelname 

aan de ABTB en NTTB-competities zijn 's maandags rond 19.30 uur 

ook welkom. 
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                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 



53 

Van de wijkagenten 

KIMI  en/of  HG 

 

De week (15 – 21 november) was de 

week tegen kindermishandeling. Deze 

week was er voor de wijkagenten van 

basisteam Noord-Drenthe een training 

over huiselijk geweld en kindermishandeling. Een thema dat niet ge-

noeg aandacht kan krijgen wat ons betreft, van de politie, maar ook in 

onze samenleving en van u als lezer van deze wijkkrant. (KIMI = kin-

dermishandeling -  HG = huiselijk geweld) 

 

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling? 

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Zo groeit 

in circa 3 procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Sa-

men hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid 

van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling 

wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het 

probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak 

van kindermishandeling te versterken. 

We doen dit door te leren van ervaringsverhalen van professionals, ou-

ders en kinderen. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen, ervan te 

leren en door te kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benut-

ten, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond 

en kansrijk kunnen opgroeien. 

Ondanks vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het 

aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. En toch is onze 

gezamenlijke inzet meer dan de moeite waard, omdat we het er alle-

maal over eens zijn dat elk kind recht heeft op een veilig thuis! 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week? 

De ervaringsverhalen en activiteiten in de Week kunnen betrekking 

hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlo-

zing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getui-

ge zijn van huiselijk geweld. 

 

Heb jij vermoedens van kindermishandeling of -verwaarlozing? Bel 

112 bij direct gevaar of met 0900-8844 voor een melding bij politie. Of 

neem contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 of www.veiligthuis.nl.  

#WeekTegenKindermishandeling #DoorbreekJIJDeStilte #VeiligThuis 

 

Een middel dat door politie ingezet kan worden in situaties van huise-

lijk geweld en/of kindermishandeling is het huisverbod. Hierbij een kor-

te uitleg over het tijdelijk huisverbod 

 

Wat is nu de Wet Tijdelijk Huisverbod en wanneer wordt deze ge-

bruikt?  

Bij huiselijk geweld mag de burgemeester de pleger van het geweld 

een tijdelijk huisverbod geven. 

De hulpofficier van justitie (HOvJ)  is door de burgemeester aangewe-

zen om dit voor hem/haar te doen.  

 

Wat is huiselijk geweld? 

- lichamelijk geweld ( slaan, schoppen, aan haren trekken etc) 

- seksueel geweld (dwingen tot seksuele handelingen, verkrachten, 

aanranden etc) 

- geestelijk geweld (opsluiten, vernederen, schelden, pesten, doodzwij-

gen etc)  
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Huiselijk geweld kent allerlei vormen:  

(Ex-) partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.  

 

Hoe wordt de beslissing tot een huisverbod genomen? 

Om een goede beslissing te kunnen nemen, heeft de HOvJ een 

checklist en praat met de betrokkenen.  

Als de HOvJ een huisverbod wil gaan opleggen, vindt er ook overleg 

plaats met Veilig Thuis. Het huisverbod is bedoeld als "time-out". 

Adempauze. Nadenken over de volgende stappen en tijd waarin ook 

hulpverlening in gang wordt gezet voor alle partijen.  

 

De pleger krijgt een huisverbod. En dan? Hij/zij mag 10 dagen geen 

contact met jou en andere huisgenoten.  Het is dus een huis - en con-

tactverbod, ook naar de kinderen. Afhankelijk van de situatie kan dit 

verbod verlengd worden tot 4 weken. Voor meer informatie: 

huiselijkgeweld.nl/dossiers/huisverbod 

Veilig Thuis: www.veiligthuis.nl   0800-2000 

 

Dagelijks komen wij als wijkagenten situaties tegen waarbij vermoe-

dens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld zijn. Politie is er 

dan ook steeds beter in getraind om dergelijke situaties te herkennen. 

En om vervolgens de juiste stappen te ondernemen. Die echte situa-

ties raak je wanneer je bij de politie werkzaam bent, zomaar niet weer 

kwijt. Dat soort situaties grijpen je naar de keel, die doen wat met je. 

Daarom willen we afsluiten met een praktijkvoorbeeld dat is beschre-

ven in een blog van een collega van ons.  
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Blog:  Het dappere meisje  -  geschreven door agent Peter-Jan 

 

Ik heb nachtdienst als ik word gebeld door de meldkamer. Er is een 

bericht binnengekomen van een jong meisje. Ze heeft zich verstopt in 

een kast voor haar agressieve vader. Ze zegt dat haar vader haar 

moeder slaat. 

De centralist van de meldkamer hoort de man door de telefoon vloe-

ken en tieren. Het meisje is doodsbenauwd dat haar vader ontdekt dat 

zij de politie aan het bellen is. Hij heeft al zo vaak gedreigd om haar 

weg te sturen naar zijn eigen geboorteland.  

De centralist komt erachter dat het meisje de politiecollega’s van het 

nabijgelegen wijkteam kent. De politie is een tijdje geleden op school 

in de klas geweest. De agenten hadden de kinderen goed geïnstru-

eerd om bij spoed 112 te bellen. Ze hadden de kinderen gezegd om 

zich bij een onveilige situatie thuis te verstoppen of misschien zelfs de 

voordeur op een kier te zetten voor de politie. Dat heeft dit doodsbe-

nauwde meisje gedaan en nu zit ze af te wachten en te fluisteren in 

haar telefoon tegen de centralist.  

Herhaalde malen krijg ik van de centralist door dat ik absoluut niet 

mag zeggen, dat er iemand vanuit de woning heeft gebeld. In verband 

met de veiligheid van het meisje moet dit geheim blijven. Meerdere 

politiemensen worden naar de woning van het meisje gestuurd. Nu wil 

het toeval dat ik net in de buurt ben. Ik laat de auto staan en loop naar 

het juiste adres. Ik hoef niet op het huisnummer te letten, want uit een 

van de woningen komt een enorm geschreeuw.  

Mijn collega’s zijn er inmiddels ook en we maken een plan. We beslui-

ten om snel en stil naar binnen te gaan en de agressieve man te over-

rompelen. Dit alles om een eventuele gijzeling of erger te voorkomen. 

Stap voor stap lopen wij de trap op. Ik hoop dat de trap door ons ge-

wicht niet zal gaan kraken. Het intense geschreeuw komt nu steeds 

dichterbij.  
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Zachtjes sluipen we naar binnen en zien de man met zijn rug naar de 

deur staan. Ik zie een klein kamertje met een bed waarop een huilen-

de, bloedende vrouw zit die haar kleine kinderen vasthoudt in haar 

armen. De vrouw wordt op haar beurt weer beschermd door een on-

geveer twaalf jaar oud meisje. Heel even zie ik angst in haar grote 

donkere ogen als ze naar mij kijkt. Misschien is ze bang dat nu ont-

dekt wordt dat zij het is die de politie heeft gebeld.  

Ondertussen staat haar vader voor haar te brallen en schreeuwen en 

met zijn vuisten te zwaaien. Direct brengen wij de man onder contro-

le. Hij schrikt en slaat wild om zich heen, maar de collega’s houden 

zich aan ons plan. De man wordt direct professioneel afgevoerd.  

Uiteindelijk doet de vrouw aangifte en krijgt de man een huisverbod 

opgelegd. Het gezin is overgedragen aan Veilig Thuis. Het belletje 

naar de politie hebben we niet in de stukken opgenomen. De wijk-

agent heeft het gezin daarna nog jaren gemonitord om te zien of alles 

qua samenstelling intact bleef. De grote donkere ogen ben ik nooit 

vergeten… en het belang van politielessen op de basisschool, zodat 

kinderen ons durven te vertrouwen. 
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Biljarten in huis van de buurt De Schulp 

 

In huis van de buurt De Schulp zijn alle dagen van de week diverse 

biljartclubs actief. Zowel overdag als op de avond kunt u terecht om 

een potje te biljarten.  

 

Bent u geïnteresseerd en nieuws-

gierig, kom vrijblijvend eens kennis 

maken met de diverse clubs over-

dag of op de avond. Ook is er nog 

een mogelijkheid om een  nieuwe 

biljartclub  te starten op de maan-

dagavond. Kom eens langs en ont-

dek de gezellige sfeer van huis van 

de buurt De Schulp! 
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Activiteiten en telefoon-
nummers  

 

Wilt u meedoen of wilt u meer infor-
matie over activiteiten of verenigin-
gen in huis van de buurt De 
Schulp, dan zijn hier de contactper-
sonen die u verder kunnen helpen. 

 

Biljart maandag/donderdag                       0592310019 

Biljart Kloosterhof            0592355221 

Biljart dinsdagavond                       0592311609 

Biljart woensdagavond          0592373523 

Biljart dinsdagochtend                        0592309744 

Bingo                                                                     0622485808 

Drentse schilders                       0592352577 

Koersbal                                 0592373523 

Badminton                                                              0622485808 

Jeu de boules                                                         0622485808 

Kunst en kunstgeschiedenis                    0528230998 

Lotus              0592343374 

Filosofie                                      0592353240 

Yoga                        0504031778 

Oosterkwast             0592311709 

Kaarten Vogelwijk         0592312997 

Asser mannenkoor           0592750148             

TTV Oost                      0592542889 

Ouderengym donderdag                          0507850239 

Aanhaken                           0620988455 

Sjoelen                            0653524097  

Zonnebloem      0592316284 

Vrouwen van nu     0592302783 

Sacrale dans      0614158369                    
        

Tot ziens in huis van de buurt De Schulp! 
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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 zijn afwijkend in coronatijd. 

Maandag van     8.30   -   17.00 uur 

Dinsdag van       8.30   -   17.00 uur 

Woensdag van   8.30   -   17.00 uur 

Donderdag van   8.30   -  17.00 uur  

Vrijdag  van        8.30    -  12.30 uur 
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Eenzaamheid heb je zelf in de hand! 

huis van de buurt De Schulp  Buizerdstraat 10 Assen –

Oost 


