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We hebben een nieuw aanbod 

cadeau artikelen 

Ook voor uw ansichtkaarten, 

tijdschriften, boeken, 

feest- en kantoorartikelen 

 kunt u bij ons terecht 

         Postkantoor/ ma/vr 8 :30 tot 18:00 

         Cigo Oosterhof           za  9:00 tot 18:00 

      Bremstraat 27    zo 12:00 tot 17:00 

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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UITNODIGING 

 

Buurtlunch HAP EN SNAP 

Samen lunchen   ja, gezellig! 

Door veel mensen wordt er vaak nauwelijks aandacht besteed aan de 
lunch: geen tijd en liever doorwerken, geen zin of simpelweg omdat het 
in je eentje er niet van komt. Vorig jaar is op landgoed Valkenstijn bij de 
dierenweide en de Pump-trackbaan, het hondenspeelveld en de moes-
tuin, "Onze Buurtschuur" geopend. Naast het lenen van fietsjes, helm-
pjes en tuingereedschappen is daar ook koffie of thee te krijgen. Ja, zelfs 
gratis. Wij nodigen u uit om daar met elkaar te komen lunchen! 

Wanneer:  woensdag 25 mei 2022 

Tussen 12.30 en 14.00 uur met je eigen broodje of lunchhapje en neem 
gerust andere gegadigden mee. 

Waar: "Onze Buurtschuur " 

Landgoed Valkenstijn aan de Adelaarsweg 

Enkele wijkbewoners zorgen voor de gratis koffie, thee, melk en karne-
melk. Om de week kunnen we elkaar daar buiten treffen bij mooi weer, 
anders binnen. 

Laat voor 23 mei a.s. even weten tussen 16 en 19 uur of je 
komt (vraag naar Loek, tel. 06 3637 2266) of mail anders naar buurtwer-
ker Djodjie Rinsampessy, d.rinsampessy@vaartwelzijn.nl 

 

Tot ziens.  

Met vriendelijke groeten 

mede van wijkbewoonster Loek Vereijken 
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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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Het Juridisch loket 

      

 

Wat doe ik als de boom of heg van mijn buren te dicht bij mijn 
erfgrens staat? 
 
Volgens de wet moet een boom minimaal 2 meter van de erfgrens 
staan. Een heg of struik moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens 
staan. Soms geldt een uitzondering en mogen bomen en planten 
toch dichterbij staan. 
 
Controleer of er een uitzondering is 
Soms mogen bomen toch binnen 2 meter van de erfgrens staan. 
En heggen binnen 0,5 meter. Dit is het geval indien de boom of heg 
niet hoger is dan de schutting of als de gemeente akkoord is. Het is 
daarom raadzaam bij uw gemeente naar de regels te vragen.  
 
Verjaring 
Na 20 jaar stopt in de meeste gevallen uw recht om verplaatsing te 
eisen van een boom of heg. Dit heet verjaring. Staat de boom of heg 
er al langer dan 20 jaar en maakte u pas na 20 jaar bezwaar? Dan 
mogen uw buren de boom of heg laten staan. Via luchtfoto’s van het 
Kadaster kunt u controleren hoelang de boom of heg er al staat. 
 
Ga in gesprek met uw buren 
Overleg met uw buren en vertel dat u last heeft van de boom of heg. 
Misschien willen uw buren de boom verplaatsen of verwijderen. Staat 
de boom of heg naast een schutting en heeft u alleen last van het ge-
brek aan uitzicht? Vraag uw buren dan of zij de boom of heg willen 
snoeien tot de hoogte van de schutting. Drukt de boom of heg tegen 
de schutting? Vraag dan of uw buren de boom of heg willen wegha-
len. Uw buren moeten de kosten van het weghalen betalen. 
 
Vraag hulp van een buurtbemiddelaar of mediator 
Komt u er samen niet uit? Zoek dan een buurtbemiddelaar in uw 
buurt. Een buurtbemiddelaar kan met u en uw buren in gesprek 
gaan. Een voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat u hier allebei vrij-
willig aan meewerkt. 
 
 
. 
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Is er geen buurtbemiddelaar in uw gemeente? Kijk dan of u en uw 
buren samen in gesprek willen met een mediator. Een mediator is 
iemand die mensen professioneel helpt om samen een oplossing te 
vinden. 
 
 
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.  
 
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. 
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, adviseren wij u contact op 
te nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar. 
 
Kijk voor actuele openingstijden 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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Vanaf zaterdag 7 mei bent u ieder weekend weer welkom in onze 

beeldentuin en galerie. Al 12 jaar bieden we kunstenaars de gelegen-

heid om hun werken bij ons te exposeren. Ook dit jaar hebben we er-

naar gezocht om een bezoek aan “Het Aardscheveld” aantrekkelijk te 

maken. Er staan werken opgesteld die ontstaan zijn door het samen-

smelten van glas, in combinatie met RVS. Binnen en buiten staan er 

ook keramiek werken opgesteld met als natuurlijke vormen inspiratie-

bron. In de galerie is tevens een uitgebreid kleurrijk assortiment siera-

den te bewonderen. Beeldhouwwerken, veelal abstracte werken van 

diverse steensoorten, maken de expositie compleet. U bent welkom 

ieder weekend op zaterdag- en zondagmiddag van 13 uur tot 17 uur 

en op afspraak. We zijn geopend t/m 25 september  
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Kindcentrum De Regenboog 
Kleurt jouw toekomst! 
 
 
Op ons kindcentrum werken wij aan de hand van onze Jenaplanvisie. 
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 onder-
werpen, die afgelopen periode centraal stonden. 
 
Gesprek 
Niet alleen met kinderen wordt er gesproken, ook de mening van onze 
ouders/verzorgers vinden wij erg belangrijk. Dit jaar zijn wij gestart met 
een nieuw rapport. De ouders/verzorgers zijn van te voren meegenomen 
in dit proces. Ook wordt hun mening gevraagd bij de evaluatie.  
 
Spel   
Kinderen leren op verschillende manieren. Zo vinden wij het belangrijk, 
dat de kinderen ook leren door te doen en te ervaren. Afgelopen periode 
hebben wij gewerkt over het thema mode. Als leerkrachten hebben wij 
het project geopend. De kinderen van de middenbouw hadden een ma-
gische paskamer. Hiermee kwamen zij o.a. in de steentijd terecht. Daar 
droegen de mensen toch echt andere kleren dan wij nu doen.  
 
Werk  
Naast het thema mode wordt er ook hard gewerkt aan rekenen, taal en 
lezen. Wij zijn bezig begrijpend lezen te verdiepen en meer aan te slui-
ten bij de belevingswereld van het kind. Ook in de onderbouw weten de 
kinderen al heel goed een mooi verhaal samen te vatten.  
 
Viering 
In april hebben wij Pasen mogen vieren. Elke stamgroep heeft een on-
derdeel van de Paasviering verzorgd. Daarna hebben wij heerlijk met 
elkaar geluncht. Het was fijn om dit eindelijk weer met elkaar te kunnen 
doen.  
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Kijkje nemen  
Mocht u enthousiast zijn geworden en op zoek zijn naar een basis-
school of kinderopvang, dan gaan wij graag samen met u in ge-
sprek en leiden wij u graag rond in ons kindcentrum. Neem gerust 
via onderstaande contactgegevens contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het team van De Regenboog 
 

 
Tel: 0592-316723     deregenboog@ckcdrenthe.nl    

mailto:deregenboog@ckcdrenthe.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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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  
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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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MOTORTOERTOCHT ASSEN-OOST 

Zaterdag 28 mei organiseren we een motortoertocht! 

We zijn natuurlijk benieuwd hoeveel motorliefhebbers er in Assen-Oost 

zijn die mee willen. Woon jij nou niet in de gezelligste wijk van Assen: 

geen probleem! Ook jij bent welkom om je aan te sluiten. 

Wil jij mee? Tussen 12.00 uur en 12.30 uur verzamelen we bij huis van 

de buurt De Schulp, Buizerdstraat 10 in Assen. We rijden als groep. 

Wanneer er veel animo is maken we meerdere groepen. 

Enige ervaring is gewenst. We zijn geen hardrijders, maar wel doorrij-

ders. Controleer bij slecht weer eerst via de site van huis van de buurt De 

Schulp of facebook of het doorgaat. Aanmelden is niet noodzakelijk, je 

kunt altijd aansluiten. Maar vooraf een berichtje of duimpje is welkom. 

Tip: kom met een volle tank, de route is ongeveer 180  km.  

Tot 28 mei  en.. deelname is gratis! 
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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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Kindervakantie-weken 

Je gunt je kind een vakantie, maar soms zit dat er gewoon niet 
in. 
 

Humanitas Kindervakantieweken maakt het tóch mogelijk. Misschien is 
de gezondheid een spelbreker, of heb je er het geld niet voor. Het 
maakt niet uit waarom. Ook jouw kind krijgt een fijne vakantie. Daarvoor 
zorgen de vrijwilligers van de Kindervakantieweken. 
 

25 juli t/m 30 juli 2022  (11 t/m 14 jaar)  

  

1 augustus t/m 6 augustus 2022      (7 t/m  10 jaar) 

 

Je kan je kind nog aanmelden via: kindervakantie@humanitas-assen.nl 

Of bellen met 0618815923 
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Iets over Valkenstijn (13) 

 

 

De eerste bewoners van het huis Vredeveld, de jonkers Van Welvelde, 
hadden een stamboom die in de mannelijke lijn steeds verbonden was 
geweest met aanvankelijk Overijssel en later Drenthe. Met de nieuwe ei-
genaar/bewoner, Herman Roelof Wolf van der Feltz, lag dat anders. Zijn 
voorouders hadden hun thuisbasis in een op een rots gelegen burcht in 
Luxemburg, toepasselijk La Roche of Larochette genaamd. Die burcht 
brandde grotendeels af in 1565, maar de ruine staat er nog en is onlangs 
deels gerestaureerd. 

  

De familie De la Roche of Von der Feltz raakte door de brand haar thuis-
basis en daarmee haar adellijke titel kwijt, maar bleef in staat om ‘goede’ 
huwelijken te sluiten. Zo ook Herman Roelof Wolf, officier in Staatse 
dienst, die begin 1739 in de garnizoenskerk van Oudeschans trouwde 
met Louisa Isabella freullin Von Imhoff uit Leer en zich met haar vestigde 
op Vredeveld. Zijn zwager had echter geen goed woord voor hem over. Ik 
segge niets van Vanderfelts, want dat is een Landjonker, die vastbeslo-
ten lijkt weg te teren in de moerassen van Drenthe, daarbij mag proberen 
Ette te worden, dat met wat assistentie van geld, waarover hij de beschik-
king heeft, in dat land te verkrijgen is, en dan schijnt zijn fortuyn bepaalt 
te wesen aan jagen en vischen, kinder maken en die qualijk opgevoed na 
te laten, waarover ik mijne suster al een en andermaal hebbe gecapitteld, 
dog tegen malligheden helpen geen raisonnementen, schreef hij in 1745 
vanuit Batavia aan zijn neef in Amsterdam.  

Maar Herman van der Feltz deed het helemaal niet slecht. Vanaf 1746 
was hij met de verplichte onderbrekingen een van de vier gekozen etten 
(rechters) voor het dingspil Rolde en dat bleef hij tot zijn overlijden in 
1781. Vanaf 1767 tot het jaar voor zijn dood was hij zelfs, weer met ver-
plichte onderbrekingen, één van de vier gedeputeerden van Drenthe, wat 
een flink salaris opleverde plus allerlei daggelden en een aandeel in de 
opbrengst van de verkoop van functies. Een hele prestatie voor een 
nieuwkomer in Drenthe  
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waar een klein groepje mensen de touwtjes in handen had en de lu-
cratieve posten aan familie en vrienden doorgaf. 

Ook met het kinder maken en kwalijk opvoeden viel het mee. De kin-
deren – vijf zonen en een dochter – werden steeds met een tussen-
poos van drie of vier jaar geboren en bleven allemaal in leven.  Ze 
kozen meestal net als hun voorouders voor een loopbaan in het leger 
en bekleden vervolgens op meerdere plaatsen in het land respecta-
bele functies. Enkele nazaten kwamen weer terecht in Assen. Het 
Van der Feltzpark aan de noordoostrand van het Asserbos houdt de 
herinnering levend aan Warmold Albertinus, een achterkleinzoon van 
Herman Roelof Wolf. Hij was hier ruim twintig jaar burgemeester en 
later lid van de Tweede Kamer. Een achter-achterkleinzoon was twin-
tig jaar lang griffier van de Staten van Drenthe, daarna bijna even 
lang lid van de Eerste Kamer en nog langer kamerheer van koningin 
Wilhelmina. Beiden overleden in Assen, de eerste in 1910, de ander 
in 1928. 

  

Mieke Kraijer-Otjens  
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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 18 mei 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. 

Het is de laatste bingo van dit seizoen. In september gaan we 

weer opnieuw van start met onze gezellige bingo! 
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                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 nieuwsgierig, 

kom vrijblijvend eens kennis maken 

met de diverse clubs overdag of op de 

avond. Ook is er nog een mogelijk-

heid om een  nieuwe biljartclub  te 

starten op de maandagavond. Kom 

eens langs en ontdek de gezellige sfeer 

van huis van de buurt De Schulp! 
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Mijn naam is Marianne Vogel. Met mijn coa-
chingbedrijf ben ik afgelopen winter naar As-
sen-Oost verhuisd.  

In de Bosvogel Coaching kun je stress, span
ningen of een burn-out afbouwen.  

Waarom is dat zo belangrijk? Omdat stress je 
werk- of levensplezier bederft, je liefsten frus-
treert en je gezondheid ondermijnt.  

Stressklachten kunnen allerlei oorzaken hebben.  

Ik kan je helpen bij: keuzes leren maken, grenzen stellen en vaker nee 
zeggen, lastige gevoelens loslaten zoals schuldgevoel of onzekerheid, 
perfectionisme of pleasergedrag veranderen, een moeilijke gebeurte-

nis verwerken, een fijne balans werk-privé scheppen... 

Tijdens een kosteloos kennis
makingsgesprek kun je kijken of het klikt.  

We overleggen waar je mee zit, wat je 
wensen zijn, en hoe je die kunt realiseren 
op een manier die bij jou past.  

Ook een los consult is mogelijk  

Ik ben degelijk gediplomeerd, heb ruim 15 jaar ervaring in 't vak en ik 
coach veel hoger opgeleiden. 

De Bosvogel is er voor werkgevers die hun medewerkers willen onder-
steunen & voor particulieren die een stressvrijer leven willen. 

Je bent van harte welkom in mijn coachingruimte, ingericht als een 
laagdrempelige huiskamer! 

De Bosvogel Coaching • Socrateslaan 13 • 9404 ER Assen 

06-8395 1809 • www.debosvogel.nl • info@debosvogel.nl 

Lid van beroepsverenigingen ABvC en RBCZ 

 

De Bosvogel Coaching 
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 FIETSPUZZELVIERDAAGSE 

Huis van de buurt  

   De Schulp 

Voor de komende zomer zijn er weer fietsroutes beschikbaar, af te 

halen in De Schulp. 

Wij hebben 5 routes gemaakt, allemaal rond de 35 km in de mooiste 

gebieden van Assen en omgeving. Je kunt ze gratis afhalen en rij-

den en voor de vragen de antwoorden zoeken. Wat ook kan en dat 

heeft onze voorkeur, is een arrangementje te doen. Je begint met 

koffie en koek bij De Schulp, onderweg doe je mee met de vragen-

lijst en zoekopdrachten die je later inlevert bij de bar. Daarmee ding 

je mee naar de taart op het eind van het seizoen in september. On-

der de beste puzzelaars wordt een taart verloot. Bij terugkomst is er  

dan een consumptie met een kop soep en een broodplankje. 

Er kan in principe alle dagen van de week op ieder moment worden 

gestart, denk erom dat je rond 16.00 uur terug moet zijn. Op vrijdag 

rond 12.00 uur. De routes zijn goed in 3 uurtjes te doen, maar je 

mag er natuurlijk net zo lang over doen als je wilt. 

Alleen een route ophalen kan zonder afspraak. Die ligt wel klaar. Wil 

je een arrangementje doen, meld dit dan even en vraag naar de mo-

gelijkheid op die dag. 

De kosten voor een route is  €10,- p.p. Je moet 4 routes rijden voor 

puzzeldeelname, de vragen en antwoorden in de verschillende rou-

tes houden verband met elkaar. 

De routes hoeven niet achter elkaar worden gereden, je mag er de 

hele zomer over doen, 

              Dat is nou wat je noemt: een frisse start 
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NW 

MIDDEN 

ZO ZW 

NO 

   Fietsen in mooi Drenthe 

 

Als je al deze 5 routes hebt gereden, 

heb je de mooiste gebieden van As-

sen en omgeving gezien van het  

Balloërveld tot het Fochteloërveen en 

alles wat er tussen zit 
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Wijkfeest Assen-Oost 

 

 Beste wijkbewoners, scholen, ondernemers,  

 organisaties en belangstellenden 

 in de wijk Assen-Oost   

 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022 

 

14e WIJKFEEST  

 

in Assen-Oost 

 

Op  zaterdag 10 september 2022 organiseert de Stichting Wijkfeest 
Assen-Oost het 14e wijkfeest.  Er zal een gevarieerd programma voor 
jong en oud worden aangeboden van 11.00 tot 16.00 uur.  

 

Voor het huren van een marktkraam kunt u contact opnemen met 
Mariëtte Blouw, mt.blouw@gmail.com 

Voor hobbyisten kost een kraam € 17,50 en ondernemers betalen € 35.   

mailto:mt.blouw@gmail.com
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In een fris jasje! 
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Kindcentrum Vredeveldschool 

‘Onderwijs maken we samen’ 

 

 
Denk aan het milieu, lever je gebruikte frituurvet in bij ons op de 

Vredevedschool! 

 
De Vredeveldschool is begonnen met het 

inzamelen van gebruikte frituurvetten en -

oliën in samenwerking met Green Oil Re-

cycling. Frituurvet wordt helaas nog door 

veel mensen door het toilet gespoeld of 

bij het afval gegooid zonder dat er nage-

dacht wordt wat de gevolgen zijn voor het 

milieu. Buiten bij de ingang van onze 

school staan twee kliko’s waarin u het af-

gekoelde frituurvet (oude verpakking of 

fles) in kunt gooien. 

 
 
ANWB Streetwise  

Op 15 maart hebben de leerlingen van de Vredeveldschool les gehad 
over verschillend onderwerpen die met verkeersveiligheid te maken 
hebben. In de onderbouwgroep is er aandacht besteed aan goed 
moet kijken maar ook moet luisteren en het gebruik van een auto-
stoel en gordel.  
In groep 3-4-5 zijn deze onderwerpen ook aanbod gekomen en ver-
der  hoe handel je eigenlijk bij een zebrapad. De leerlingen hebben 
dit doormiddel van materialen van het project ANWB Streetwise zelf 
kunnen oefenen op school.  
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In de bovenbouwgroep is er onderzocht hoelang de remweg van een 

auto nu eigenlijk is. Een leerzame dag waarin de leerlingen veel on-

derwerpen in de praktijk 

hebben kunnen oefenen 

en kunnen ervaren.  

 

 

 

 

Kinderopvang 

Naast ons aanbod op school bieden wij ook kinderopvang aan. U 

kunt bij ons terecht voor peuter – en kinderopvang en daarnaast bie-

deNaast 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. 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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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
 
Een foto van Tiny uit 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Memoriam Tiny-Sijken-Kamminga 
 
Ons erelid Tiny Sijken is overleden. Zij overleed 30 april jl. op 95-
jarige leeftijd. Ze is erg belangrijk voor onze vereniging geweest 
en tot voor een paar jaar terug zagen we haar nog regelmatig in 
huis van de buurt De Schulp. Toen zelf spelen niet meer ging, 
kwam ze om de spelers van onze vereniging aan te moedigen en 
om een praatje te maken met iedereen die dat wilde. Het is on-
doenlijk om alles te beschrijven wat Tiny voor T.T.V. Oost heeft 
gedaan. Toch noem ik wat voorbeelden. Vele jaren achtereen 
schreef ze voor onze club een artikel zoals dit voor deze wijkkrant. 
Op het jaarlijkse wijkfeest van Assen-Oost stond ze in en bij onze 
kraam. Als een team kampioen kon worden probeerde ze erbij te 
zijn om hen aan te moedigen. Vaak was dat “thuis” in De Schulp in 
Assen, maar ook vaak bij uitwedstrijden. Ik herinner me nog een 
keer dat ik met haar mee mocht naar Nieuw Balinge, waar toen 
ons N.T.T.B.-team kampioen is geworden. 
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Toen Tiny mij ongeveer 30 jaar geleden lid maakte van T.T.V. Oost 
was haar man al overleden. Door veel vrijwilligerswerk te gaan doen 
en in het bestuur van onze vereniging te gaan zitten  

voorkwam ze eenzaamheid en wist ze het voor haar zelf en voor ande-
ren ook steeds gezellig te maken. Op veel mensen heeft ze een onuit-
wisbare indruk achter gelaten en dat bleek ook bij haar crematieplech-
tigheid. Bijna de helft van allen die kwamen om haar de laatste eer te 
bewijzen waren tafeltennissers. Een lege plek blijft achter. 
 
 
 
 
Ons speelseizoen loopt op z'n eind. De finale van de clubkampioen-
schappen is op 17 mei en eind augustus start het volgende seizoen. 
Doorgaans is er maandagavond training, dinsdagavond competitie en 
vrijdagmorgen recreatief tafeltennis. We schrijven graag een aantal 
nieuwe leden in. Dus kom er ook bij. Twee keer gratis proefspelen om 
het uit te proberen mag. Voor mensen met een sport/cultuur-voucher is 
dit wellicht een goede bestedingstip. Kom vanaf eind augustus maar 
langs in huis van de buurt De Schulp op de aangegeven dagdelen. We 
informeren je dan graag over de mogelijkheden bij onze vereniging. De 
kosten voor een heel seizoen zijn zo het nu lijkt ongeveer € 100. 
 
Albert Eleveld 
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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 


