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Zoals u in de voorgaande wijkkrant hebt kunnen lezen, is de cur-

sus van start gegaan. We zijn begonnen met zeven enthousiaste 

mensen. Jammer genoeg is door ziekte onder de docenten de 

continuïteit behoorlijk verstoord. Besloten is om nieuwe data te 

prikken en daarna de lopende cursus voort te zetten. Waarschijn-

lijk wordt er nog een cursus georganiseerd. 

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. Wanneer de tijdstippen bekend zijn, krijgt u zo snel mogelijk 

bericht. 

 

Cursus Klik en Tik 
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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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 Schilderclub Oosterkwast 

 

Nog steeds is er ruimte voor enkele nieuwe mensen, die graag willen 

schilderen. Enthousiasmeer elkaar en kom erbij! 

 

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

groepje te tekenen of te schilderen. 

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

Kosten: slechts 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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 Op pad met huis van de buurt De Schulp! 

In het voorjaar van 2022 gaan we met een busje on tour! Het is de 

bedoeling dat wij met gebruikers van huis van de buurt De Schulp 

af en toe een reisje gaan maken door de noordelijke provincies en 

Flevo- / Noordoostpolder! Om het niet te lang te laten duren maken 

we een ochtend en een middagtoer van 9.00 uur tot 13.00 uur en 

van 13.00 uur tot 17.00 uur. De eigen bijdrage is € 5,- p.p. Wij rege-

len dan verder een natje en een droogje. 

 

 

 

 

 

Een van onze locaties kan o.a. worden: 

Hanneke’s Pluktuin 

Houd jij ook zo van bloemen? Dan ben je bij Hanneke’s Pluktuin 

aan het juiste adres. De Pluktuin is een hectare groot en staat vol 

met verschillende soorten bloemen. Je krijgt een schaartje en je 

mag zelf je eigen boeket plukken. Je bent heerlijk een paar uurtjes 

weg van huis en bezig in en met de natuur in de prachtige polder 

van Biddinghuizen.   

Heb je nou zelf een plek waar je wel eens wilt kijken, je oude woon-

plaats of leen leuk gebied, geef dit dan door. Dan kijken we of we 

dat in de route kunnen opnemen. 

Je kunt je alvast opgeven! In De Schulp ligt een lijst: laat je naam, 

adres en telefoonnummer achter. We nemen contact op als het zo-

ver is, eventueel halen we je zelfs thuis op. 
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BUURTTEAM ASSEN-OOST staat voor u klaar 
 

Burgemeester Marco Out heeft in zijn nieuwjaarstoespraak alle inwoners van  
Assen opgeroepen vooral contact met het buurtteam op te nemen als u vragen  
of problemen heeft waar u niet uitkomt! 
Daarvoor blijft u welkom tijdens ons inloopspreekuur: 
 

iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur aan de Brunel-
straat 77 (Werkwereld) 

 
We denken graag met u mee over mogelijke oplossingen of passende hulp.  
En omdat we samenwerken met alle organisaties in Assen, kunnen we ook  
gebruik maken van hun kennis en ervaring of doorverwijzen als het nodig is.  
 

Deze mensen kunt u treffen tijdens het inloopspreekuur: 

 
 
Als buurtteam zijn we -Julia, Jort, Djodjie, Dylan, Nikita, Deborah, Jasper,  
Sita en Anoeshka- ook bereikbaar per mail: assenoost@vaartwelzijn.nl, 
telefoon: 088 123 09 99  (nummer van zorg en welzijn, keuze 2) en 

facebook:  buurtteam Assen-Oost. 
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Uiteraard zijn mensen uit heel 
Assen en omgeving welkom. 
Geef het door aan familie en 

vrienden. 

Er is geen lidmaatschap aan 

verbonden, wel sparen we 

met een paar kwartjes per 

keer voor een gezellige eind-

middag. 

Een gezellig clubje spelers 

is iedere woensdagmiddag 

actief bezig met hun spel. 

Is dit ook wat voor u, kom 

dan eens vrijblijvend een 

kijkje nemen.  

        Iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur sjoelen in  

                             huis van de buurt De Schulp 
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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 dus 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 

  
Dit jaar bestaat het Asser Mannenkoor 100 jaar. Eén van de activitei-
ten in dat jubileumjaar is een spetterend concert op zaterdag 5 no-
vember 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 even 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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In het begin van de coronapandemie konden veel vliegreizen niet door-
gaan. Veel consumenten accepteerden massaal coronavouchers. Nu 
blijkt dat consumenten die hun vouchers niet hebben gebruikt, nog 
geen geld hebben teruggekregen van de luchtvaartmaatschappij. 

 

Sinds maart 2020 konden vele reizen niet doorgaan door het coronavi-
rus. Kon uw pakketreis niet doorgaan, dan werd vaak een reisvoucher 
aangeboden. Met deze voucher kunt u een nieuwe reis boeken. 

 

Reisvoucher vervalt bijna 

 

U heeft twee opties indien uw reisvoucher bijna vervalt. U kunt alsnog 
een nieuwe reis boeken of uw geld terug ontvangen. 

Op grond van de wet vervalt twee jaar na de datum dat het vliegtuig 
geland zou zijn, een claim op het geld. Er is dus géén sprake van een 
verjaringstermijn. U kunt deze vervaltermijn slechts tegenhouden door 
een dagvaarding uit te brengen aan de luchtvaartmaatschappij. In een 
dagvaardingsprocedure vraagt u het oordeel van de rechter over een 
conflict. Deze procedure begint met een dagvaarding. In de dagvaar-
ding legt u uit wat het conflict is en wat u wilt. De tegenpartij 
(gedaagde) kan reageren.  

De eerste claims beginnen te vervallen vanaf maart 2022. Heeft u nog 
een voucher van een los ticket of een geannuleerde vlucht zonder vou-
cher, dan is het zaak om nu in actie te komen.  

Mocht u nog op tijd zijn, is het advies om eerst nog één aangetekende 
brief naar de luchtvaartmaatschappij te sturen om uw geld terug te vra-
gen. Hierbij is het raadzaam een termijn aan te geven, bijvoorbeeld een 
termijn van 2 weken waarbinnen de luchtmaatschappij moet reageren. 
Daarna moet de dagvaarding worden uitgebracht.  

Mocht u een rechtsbijstandsverzekering hebben, is het advies de zaak 
bij hen te melden.  

 

 

Het  

Juridisch loket 

      

Wat als de Corona-reisvoucher bijna vervalt? 
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U kunt ook zelf dagvaarden, maar laat u daarover goed informe-
ren. Denk eraan dat een dagvaarding maken tijd in beslag 
neemt. Ook claimbureaus staan in de startblokken om te dag-
vaarden. Maar die rekenen daarvoor kosten. En let op met aan-
biedingen van de luchtvaartmaatschappij om akkoord te gaan 
met verlenging van de voucher. Want na de tweejaarstermijn 
vervalt uw recht op het hoofdbedrag. 

 

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

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

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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Van de Wijkagent 

Overlast 

 

Er zijn meerdere soorten overlast. De meest voorkomende overlast 

meldingen die wij als politie krijgen gaan over geluid, huisdieren of ver-

vuiling. Wat soms voor de één als overlast wordt ervaren, stoort de an-

der totaal niet. 

Wat kunt u doen aan overlast? 

Ga in gesprek met degene die overlast veroorzaakt. Leg uit dat u over-

last ervaart en zoek samen naar een oplossing. Luister als 

“overlastgever” ook naar degene die de overlast bij u aangeeft en pro-

beer er samen uit te komen. Maak bijvoorbeeld afspraken wanneer u 

thuis piano gaat spelen, wanneer u gaat klussen of tot hoe laat u mu-

ziek aan hebt.  

Komt u als buren onderling er toch niet uit, dan kunt u mogelijk de hulp 

inschakelen van buurtbemiddeling. U kunt dit aanvragen via buurtbe-

middelingassen@vaartwelzijn.nl of loop even langs “Vaart Welzijn” aan  

de Brunelstraat 77 te Assen.  

Bij overlast van huisdieren kunt u melding doen bij de gemeente As-

sen, info@assen.nl 

Verder kunt u natuurlijk ook melding doen bij de politie via het nummer 

0900-8844.  

Woont u in een huurhuis, doe dan ook melding bij uw verhuurder.  

Wat doet de politie bij overlastmeldingen? 

Bij een melding proberen wij ter plaatse te komen. Het kan voorkomen 

dat wij in verband met spoedmeldingen niet of pas later ter plaatse ko-

men. Constateren wij ter plaatse overlast van bijvoorbeeld harde mu-

ziek, dan waarschuwen wij bij een eerste keer.  

 
 

 

mailto:buurtbemiddelingassen@vaartwelzijn.nl
mailto:buurtbemiddelingassen@vaartwelzijn.nl
mailto:info@assen.nl
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Bij een tweede constatering geven wij vaak een bekeuring en bij een 

derde constatering nemen wij apparatuur in beslag. 

 

Dan nog even een personele mededeling: Anita 

van Wijk is overgestapt naar de recherche in 

Drenthe. Zij is dus geen wijkagent meer in As-

sen-Oost.   

Uiteraard ben ik gewoon als wijkagent van As-

sen-Oost en Assen-West bereikbaar. 

Wilt u contact met mij, dan kunt u langs het bu-

reau komen aan de Weiersstraat 83, mij bellen op 

0900-8844 of mailen op van.akkeren@politie.nl 
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Kindcentrum Vredeveldschool 

 

 

 

 

 

                               Kindcentrum Vredeveldschool 

‘Onderwijs maken we samen’ 

 
Carnaval  

Op vrijdag 18 februari hebben wij met elkaar op school carnaval gevierd. 

Carnaval is het feest voorafgaand aan de veertigdagentijd. De leerlingen 

hebben met elkaar maskers geknutseld en genoten van een disco in de 

klas.  
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De Vreedzame school ‘We hebben hart voor elkaar’  

Op woensdag 2 maart (Aswoensdag) zijn wij op school gestart met 

de veertigdagentijd. Tijdens deze periode zetten wij ons actief in voor 

anderen in de samenleving en in de wereld.  Wij willen ons inzetten 

voor de medemens in Oekraïne omdat zij onze hulp nu hard nodig 

zijn. Samen met elkaar verzamelen we flessen in, zodat we geld kun-

nen doneren aan giro 555.  

Heeft u thuis ook flessen die u graag bij ons wilt inleveren? U bent 
van harte welkom om de 
flessen bij ons op school 

Kinderopvang 

Naast ons aanbod op school bieden wij ook kinderopvang aan. U kunt 
bij ons terecht voor peuter – en kinderopvang en daarnaast bieden 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. Via onderstaande gegevens kunt u 

contact met ons opnemen.  

Tel: 0592 317620 

Email: vredeveldschool@primenius.nl  
Met vriendelijke groet, 

Team Kindcentrum Vredeveldschool  

mailto:vredeveldschool@primenius.nl
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Loopgroep Assen-Oost 

Dag allemaal, beste lezers uit onze buurt, 

De vorige keer schreef ik nog wat over beper-

kende maatregelen, maar dat is nu niet meer 

aan de orde. We hebben de vlag uit, want de 

coronamaatregelen zijn nauwelijks meer van 

kracht en dat betekent voor ons als sporters, 

als hardlopers, dat we weer dat kunnen en mogen doen wat we 

graag willen. We mogen weer trainen in de grotere groep, iets wat 

toch wel stimuleert en ook gezellig is. 

Nu de beperkingen weer voorbij zijn is er ook weer volop ruimte voor 

nieuwe deelnemers. Iedereen is bij onze groep welkom, jong en oud, 

langzame lopers en snelle lopers. Wij maken daarin geen onder-

scheid, een hardloper is een hardloper en ieder is dat op zijn eigen 

niveau.  

Zoals je kunt zien wordt er genoten van geleverde prestaties en dat 

dat niet gebonden is aan leeftijd . 

Wij trainen wekelijks op de maandagavond van 19.00-20.00 uur en 

starten in het winkelcentrum Vredeveld. Als je mee wilt lopen om het 

eens te proberen of dit ook iets voor jou is, kom gerust eens langs. 

Vooraf opgeven hoeft niet. Soms  is het ook prettig om samen met 

iemand te beginnen, neem dus gerust je maatje maar mee. Als je 

eerst wat meer info wilt, kun je ook contact opnemen met mij (ik ben 

de trainer). Ik ben te bereiken op 0645446383. Mijn naam is Karel 

Vos. 

Wie weet zien we je binnenkort bij de 
loopgroep verschijnen.                                                                    
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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 voor-

zitter, secretaris , penningmeester en twee al-

gemene leden. We vergaderen ongeveer vijf 

tot zes keer per jaar. Deze vergaderingen vin-

den plaats in huis van de buurt De Schulp. 

Ook de wijkkrant is op zoek naar een enthousiast 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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* Persoonlijke uitvaartbegeleiding met aandacht, zorg en rust 

* Waar u ook verzekerd bent, u heeft de vrije keuze om uw eigen 

uitvaartbegeleider te kiezen. Ook als u niet verzekerd bent. 

* Uitvaartwensen bespreken * Speciale aandacht voor de kinderen 

06 - 50 29 18 22 

Anastasia van Achteren - van Vendeloo 

info@anastasiauitvaartbegeleiding.nl 
www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl Pelikaan-
straat 153, 9404 CL Assen 

Met aandacht, zorg en rust ondersteun ik u bij het 
nemen van het afscheid en het vormgeven van de 
uitvaart. Passend bij uw achtergrond, levensbe-
schouwing en met respect voor uw  gevoelens en  

herinneringen. We zoeken samen naar mogelijk-
heden om een eigen invulling te geven aan de 
uitvaart van uw dierbare. 

Een persoonlijk afscheid dat recht doet aan wie 
iemand is geweest en wat diegene heeft bete-

kent. 

“Ieder mens is uniek en hierdoor is ook iedere uitvaart uniek”. 

 

 

Persoonlijk en respectvol afscheid 

Afscheid nemen van een dierbare is een tijd van emotie, rouw en onmacht. 
Het overkomt ons allemaal. Vroeg of laat krijgen we te maken dat we afscheid 
moeten nemen van iemand die ons dierbaar is. Pijn, verdriet, verwarring mis-
schien, terwijl er zoveel geregeld moet worden rondom het overlijden. 
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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


33 

 



34 

 



35 

 
 
Welkom bij Kindcentrum Valkenhorst. In deze editie van de wijk-
krant vertellen we iets over onze kleutergroepen.  
 
Onze kleutergroepen 
Onze kleuters werken zowel klassikaal als groepsdoorbrekend. Zo 
lezen bijvoorbeeld de leerlingen van groep 7 prentenboeken met de 
kleuters en doen alle groepen mee met diverse school-circuits (vb. 
kerstcircuit en het paascircuit).  
 
In de kleutergroepen wordt doelgericht en spelenderwijs gewerkt 
aan de ontwikkeling van de kinderen. We werken met thema’s, pas-
send bij het seizoen of de actualiteit. De activiteiten sluiten aan bij 
de ontwikkeling 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 bewegend 
leren is onderdeel van het lesprogramma.  
 

Onze kleutergroepen:  
doen en ervaren, zowel binnen als buiten spelenderwijs leren! 

 
Werken met thema’s 
De kleutergroepen werken gedurende het schooljaar met diverse 
thema’s. Momenteel vindt het thema “Bouwen” plaats. Naast de les-
sen, veel bouwen en van alles leren over o.a. het gereedschap wat 
je kunt gebruiken, gaan ze uiteraard ook zelf aan de slag       
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Bent u op zoek naar een school voor uw zoon of dochter?  
Neem gerust contact met ons op, 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  
 
 

 
Graag tot ziens op onze school!  

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
http://www.kindcentrum-valkenhorst.nl
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Delinquent habbbits riders inc-charity 

 

Een motor/trike-vereniging, die zich inzet voor goede doelen. 

De vereniging bestaat bijna 5 jaar en heeft in de afgelopen jaren veel 

gedaan vanuit verschillende provincies.  

De goede doelen zijn gevarieerd, van een openluchtconcert voor ou-

deren, tot adoptie van een 

verwaarloosde leeuw bij 

stichting AAP. 

Voedselboxen, kleding, 

speelgoed voor de minima 

Ook ritten waar je je voor kan inschrijven, waarbij het opgehaalde 

geld aan het einde van de rit overgedragen wordt aan de woordvoer-

der van bijvoorbeeld KWF-diabetesfonds of Dieren in nood. 

Op de planning van dit jaar staan weer een hoop goede doelenritten. 

En ze beginnen met de Biezewaard (ons tweede huis). Een plek waar 

zieke kinderen kunnen verblijven, maar ook de ouders.  

Het beeld van motorrijders geeft hierdoor toch echt een compleet 

nieuw beeld! 

Inzet, inzicht en je hart op de juiste plek: dat is waar het om draait bij 

de Delinquent Habbbits. 

Bent u ook benieuwd naar de vereniging? Neem dan een kijkje op de 

facebookpagina dh-riders/charity of op de website www.delinquent-

habbbits.nl 
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✓ Antroposofische kinderopvang 

• Dagopvang 0 - 4 jaar 

• BSO 4 - 12 jaar 

• Peuterspeelgroep 2,5 - 4 jaar 

✓ Huiselijke sfeer met natuurlijke materialen 

✓ Warm nest voor kinderen en ouders 

✓ 100% biologische voeding 

✓ Natuurbeleving en viering van de seizoensfeesten 

                                                                                                                            

Wij werken v   anuit ons hart! Met oprechte aandacht voor de kinderen  

en de ander vanuit liefde voor de mens in ontwikkeling 

Interesse? Kom gerust eens kijken!  

Denk je dat jouw kind het bij ons helemaal naar 

zijn of haar zin zou hebben? Je bent van harte 

welkom! Meld je aan of kom langs voor een 

rondleiding. Bel 0592 304 190 of mail naar in-

fo@skidkinderopvang.nl. 

Kijk voor meer informatie op onze website. 

KINDEROPVANG KOALA 
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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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Kindcentrum De Regenboog 

Kleurt jouw toekomst! 

Ons kindcentrum in beeld 

Kijkje nemen  

Mocht u op zoek zijn naar een basisschool of kin-

deropvang, dan gaan wij graag met u in gesprek en 

leiden wij u graag rond in ons kindcentrum. Neem gerust via onderstaande con-

tactgegevens contact met ons op. 

 

Het team van De Regenboog  

 

Tel: 0592-316723     deregenboog@ckcdrenthe.nl    

mailto:deregenboog@ckcdrenthe.nl
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Iets over Valkenstijn (12) 

 

 

Drie generaties Van Welvelde bewoonden het ‘Huis te Vredeveld´ in 
wat nu landgoed Valkenstijn heet. De stichter, jonkheer Zeino Joachim 
van Welvelde tot Woltersum, was lid van de Drentse adel. Het Groning-
se Woltersum had hij met bijbehorende ‘heerlijke’ rechten, behuizing 
en land geërfd via zijn moeder. De eerste jaren van zijn huwelijk had hij 
daar ook gewoond en zijn eerste vrouw werd er begraven. Toen hijzelf 
in 1681 op Vredeveld overleed, waren nog vier kinderen van hem in 
leven. De oudste, Manasse, op dat moment hoogstens 25 jaar, werd 
zoals gebruikelijk de nieuwe heer van Woltersum en Vredeveld.  

Manasse deed iets wat in die tijd zelden voorkwam: hij koos een niet-
adellijke partner. In 1683 trouwden ze, in het kerkje van Woltersum. 
Daarna volgde het ene kind na het andere, tot Manasse in 1689 over-
leed. De ‘Vrouw van Woltersum’, zoals Aletta genoemd werd, stond er 
nu alleen voor. Een maand na Manasse overleed baby Barbara Sjouc-
ke, in 1691 kleine Alegonda en in 1692 Jan. De weduwe was ook nog 
gewikkeld in processen over eigendomsrechten of belastingplichten en 
moest, toen zij tenslotte hertrouwde, zelfs strijden met de twee overge-
bleven kinderen Zeino Joachim en zijn jongere broer Otto Frederik. 

Manasse had afwisselend in Woltersum en op Vredeveld gewoond en 
ook zijn weduwe verbleef bij tijden op Vredeveld. In 1713 ging echter 
de kogel door de kerk: de twee zonen verkochten Woltersum. Zeino 
woonde toen al acht jaar op havezate Vledderinge bij Meppel, dat hij 
gekocht had om toegelaten te kunnen worden tot de Drentse Ridder-
schap. Er was wel het probleem geweest dat Aletta niet van adel was, 
maar daar was men overheen gestapt. Kort daarop was hij gekozen tot 
gedeputeerde. Otto maakte intussen carrière in het leger en vestigde 
zich met zijn opnieuw weduwe geworden moeder op Vredeveld. Zijn 
leven kreeg een wending doordat Zeino In 1717 overleed. Otto erfde 
zijn hele bezit ter waarde van f 10.000,- en werd de heer van Vrede-
veld. Twee jaar later trouwde hij met de dochter  
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van jonkheer Rutger van Dongen. De bewoning van Vredeveld door de 
derde generatie Van Welvelde komt tot een einde als Otto in 1636 over-
lijdt en zijn weduwe ‘de plaatse Vredeveld’ voor f 2.600,- verkoopt.  

 

Mieke Kraijer-Otjens 

 

Het vinden van een geschikte afbeelding was niet eenvoudig. Er zijn 
geen portretten van de Van Welveldes, behalve deze éne. Een schilderij 
van de zuster van Manasse, Josina Susanna van Welvelde, afgebeeld in 
haar pronkgewaad.  

Een andere mogelijke illustratie is een notitie betreffende het huwelijk 
van Otto van Welvelde met Wilhelmina van Dongen.  

Tekst: de HoogWelGeboren Heer Capitain Otho van Welvelde tot Vrede-
velt en de HoogWelGeboren freulen Wilhelmina Johanna van Dongen 
dogter ten Klincke, ondertrowt den 10 april 1719. Attestatie gegeven 
door de ouderlingschap.  
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Leescafé in huis van de buurt De Schulp! 

Wij hebben het plan opgevat een leescafé te openen in ons wijkcen-

trum. Het is de bedoeling dat er een groot assortiment boeken beschik-

baar komt om te ruilen.  

We zijn op zoek naar boeken met allerlei inhoud: romans, non-fictie, 

spanning, geschiedenis etc. Heb jij boeken voor ons en wil je ze een 

tweede leven geven? Bel of mail ons en we halen ze graag bij je op 

om ze een plek te geven in ons leescafé. 

 

Bel 0622485808 of mail naar deschulp@home.nl 

Wij komen de boeken, uiteraard in goede staat, graag halen. 
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Bingo in huis van de buurt De Schulp 

 

Nieuwe kansen, nieuwe prijzen. We zijn weer terug met onze gezellige 

Bingo. 

U ben woensdag 13 april weer welkom om uw geluk te beproeven. 

Aanmelden is niet meer nodig, maar wel handig, want vol is vol! 

We beginnen om 20.00 uur en u kunt komen vanaf 19.30 uur. 

Er zijn 10 ronden voor € 10.- het tweede boekje kost € 5.-. Toegang 
vanaf 18 jaar. 

We gaan er iets gezelligs van maken, dus het kan wat later worden! 



47 

                          

                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Moestuin Valkenstijn 

 

 

 

Moestuin Valkenstijn zoekt nieuwe tuinders 

Naast het hondenuitlaatveld, vlak bij de buurtschuur op het landgoed 

Valkenstijn werken we met een groep mensen in de moestuin Val-

kenstijn.  

Zaterdagmorgen van 9.30-12 uur is ons vaste dagdeel. Gedurende de 

zomertijd werken we ook op de dinsdagavond van 19-20.30 uur. Wan-

neer het in de avond vroeg donker wordt, werken we regelmatig een 

dagdeel overdag in de tuin. We zijn momenteel met 8 tuinders en heb-

ben er graag mensen bij!  

Ben jij enthousiast om zelf je eigen eten te verbouwen en dit van zaai-

en tot oogsten te zien groeien?  

Je bent van harte welkom! Je kunt een kijkje nemen op zaterdagmor-

gen en/of telefonisch contact zoeken met: 

Lida Adriaansen 06-10079258 

Hilda Hogen Esch 06-12031969 

Zij kunnen je meer informatie geven en jouw vragen beantwoorden. 

We zien je reactie graag tegemoet! 
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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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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
Vele jaren geleden kampeerden we in Frankrijk op een camping, niet 

ver van Bordeaux. Aan die vakantie denken we nog vaak en altijd met 

een grote glimlach terug. 

Dat kwam een heel klein beetje door de camping. Nog wat meer door 

de mooie omgeving, maar het allermeest door de medekampeerders. 

Zo waren er een paar meisjes van een jaar of 14, die elke dag voor 's 

avonds het volleybal organiseerden. Ter afsluiting hoorde daar dan 

ook altijd een gezamenlijke duik in het zwembad bij. 

Een paar jongens regelden dat er hout uit het bos naast de camping 

werd gehaald voor het kampvuur. Als het donker begon te worden 

werd dat aangestoken. Bijna iedereen ging er dan met een stoeltje en 

een glas heen. Er was wijn van de camping en vaak ook gitaarmuziek 

en zang van gasten. 

 
 

 

Er was ook een tafeltennistafel waar druk gebruik van werd ge-

maakt. Hoe later op de dag, hoe hoger de leeftijd van de spelers. 

Op een avond gingen we in groepsverband naar een wijnboer in de 

buurt. Ze hadden er een speciaal soort wijn, wat ik erg lekker vond. 

Daar heb ik toen wat flessen van gekocht. Later heb ik zulke lekkere 

wijn helaas nooit weer kunnen vinden.  
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We beleefden er een supervakantie en wij waren niet de enigen. Kort 

erna lazen we in diverse weekbladen verhalen van mensen die daar 

ook hun vakantie hadden gevierd. Ze waren allemaal vol lof. Een jaar 

of vijf later kwamen we op doorreis weer bij deze camping in de buurt. 

Het leek ons leuk er nog eens weer een kijkje te nemen. Dat hebben 

we gedaan, maar kregen daar al snel spijt van. De camping stond 

stampvol, was drie keer zo groot en dubbel zo duur geworden. Het 

gras stond 20 cm hoog. Het was er erg rommelig en lang niet schoon. 

Het type mensen en de sfeer was compleet anders dan de eerste keer 

dat wij daar kampeerden. Of dat door die artikelen in de weekbladen 

kwam weten we niet, maar we waren blij dat we de volgende morgen 

weer konden vertrekken. Sindsdien gaan we nooit meer naar een cam-

ping waar we al eens eerder hebben gestaan. 

Ik kan jullie niet aan zo'n vakantie helpen, maar wel aan een leuk, ge-

zond en gezellig onderdeel ervan. Daarom hierbij de uitnodiging voor 

iedere volwassene om te komen tafeltennissen bij TTV-Oost in De 

Schulp. Kom maar langs op de maandagavond vanaf half acht of op 

de vrijdagmorgen vanaf negen uur. We informeren je graag over de 

mogelijkheden. 

Albert Eleveld 
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Breng een gierzwaluw onderdak  

Zaterdag 16 april 10:30, Buurtschuur Assen Oost, tevens vrijdagmiddag 22 april 

om 16.00 uur 

Verhaal met plaatjes over de gierzwaluw en andere stadsvogels.  

Bezichtig verschillende soorten kasten. 

Wandeling langs bestaande gierzwaluwnestkasten in Assen -Oost 

De Gierzwaluw is de ultieme stadsvogel. Hij broedt in onze gebouwen. Omdat 

door sloop, renovatie en isolatie van gebouwen steeds meer nestgelegenheid 

verdwijnt, kan deze vogel extra huisvesting goed gebruiken. Gierzwaluwen doen 

bijna alles vliegend, ze verlaten het luchtruim alleen om te broeden.  

Hier in Assen Oost, maar ook elders in Assen zit ieder jaar een 

mooi clubje Gierzwaluwen. Dat komt mede omdat er kasten zijn 

opgehangen die voor mus en gierzwaluw geschikt zijn (zie figuur).  

 

 

 

 

 

Zo langzamerhand zijn alle geschikte nestplaatsen bezet en zou 

het heel nuttig zijn wat extra kasten op te hangen. Daarom willen 

we aandacht besteden aan stadsvogels. We zullen in ieder geval 

over gierzwaluwen vertellen en wat mensen zelf kunnen doen in 

huis en tuin. Er is een voorraadje nestkasten gebouwd door vrijwil-

ligers en door Cosis , die mensen kunnen kopen of ten dele, zelfs 

krijgen. We zullen het ophangen ervan coördineren en waar nodig 

aanbieden te helpen daarbij. Dit initiatief wordt ondersteund door 

COSIS, MijnBuurt Assen en de buurtschuur Assen Oost  

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/f93872da-641d-477e-b4c7-b1668a34cd58.pdf?_ga=2.33713186.2011044087.1581947449-1346185454.1577989296
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Organisatie en nadere informatie: Karin Heijkoop, Henk Blouw, 
Ruud van der Klooster (0633588952) en Daan Bos ( 06 46630093 - 
daan.bos@planet.nl )  
Of 
 www.vogelbescherming.nl/gierzwaluw & https://
gierzwaluwbescherming.nl/ 

mailto:daan.bos@planet.nl
http://www.vogelbescherming.nl/gierzwaluw
https://gierzwaluwbescherming.nl/
https://gierzwaluwbescherming.nl/
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In een fris jasje! 
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Activiteiten en telefoonnummers  

 

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

 

Biljart maandag/donderdag                       0592310019 

Biljart Kloosterhof            0592355221 

Biljart dinsdagavond                       0592311609 

Biljart woensdagavond          0592373523 

Biljart dinsdagochtend                        0592309744 

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 


