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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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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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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:  vanaf woensdag 25 mei 2022 om de week 

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 vooraf even weten of je komt tussen 16 en 19 uur (vraag naar 
Loek, tel. 06 3637 2266) of mail anders naar buurtwerker 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 

      

 

 Ontslag wegens disfunctioneren. Kan dat zomaar? 
 

Zegt uw werkgever dat u uw werk niet goed doet of stuurt hij u waar-
schuwingen, bijvoorbeeld over uw gedrag? Dan kunt u onzeker wor-
den over uw baan.  
Wat uw werkgever ook zegt, hij kan u niet zomaar ontslaan wegens 
disfunctioneren. Daarvoor heeft hij toestemming nodig van de kan-
tonrechter. En die toestemming krijgt hij niet snel. 
 
Ontslag wegens disfunctioneren moet aan drie belangrijke voorwaar-
den voldoen om te kunnen komen tot een succesvol ontslag wegens 
disfunctioneren. 
 
• Aannemelijk maken 
Allereerst moet een werkgever aannemelijk maken dat de werkne-
mer er al langere tijd op is gewezen dat zijn functioneren onder de 
maat is. Dat kan met e-mails of gespreksverslagen. Duidelijk moet 
zijn dat er met enige regelmaat kritiek is geweest en dat de werkge-
ver ook heeft aangegeven waar het precies misgaat. 
 
• Verbetertraject 
Verder kan een werkgever niet volstaan met alleen maar het geven 
van kritiek. De werknemer moet ook een reële kans krijgen om zijn 
functioneren te verbeteren. De werkgever wordt geacht om zich sa-
men met de werknemer in te spannen om het functioneren op een 
voldoende niveau te krijgen. 
Verschillende vormen van verbetertrajecten zijn denkbaar. Denk 
hierbij aan coaching, het aanbieden van extra begeleiding of scho-
ling. 
 
• Herplaatsing 
Als sprake is van aantoonbaar disfunctioneren en een verbetertra-
ject heeft dat niet veranderd, dan heeft de werkgever tot slot de 
plicht om te onderzoeken of er ander werk voor werknemer beschik-
baar is binnen de onderneming. 
 
.  
 



14 

Ontslagprocedure 
De meeste kwesties van disfunctioneren worden in onderling overleg 
opgelost. In het geval werkgever en werknemer de kwestie niet on-
derling kunnen oplossen, kan werkgever de zaak voorleggen aan de 
kantonrechter. Hij dient dan een verzoek tot ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst in bij de rechter.  
 
Ingeval de kantonrechter van mening is dat er geen sprake is van 
(ernstig) disfunctioneren, of dat er geen afdoende verbetertraject is 
gevolgd, wordt het verzochte ontslag afgewezen. Ook als de kanton-
rechter van mening is dat werknemer herplaatst kan worden binnen 
het bedrijf van werkgever zal de gevraagde ontbinding worden afge-
wezen en blijft de werknemer dus in dienst. 
 
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 keramiekwerken opgesteld met natuurlijke vormen als 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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Garage TDI 

Garage TDI brengt de videotheek terug naar Assen 

24 mei 2022, Assen – De videotheek bestaat in Assen al een 

tijdje niet meer. Maar in juni is er voor eventjes eentje terug 

van weggeweest in het Mercuriuswinkelcentrum. Getiteld: 

Remoria d’Amore. Bezoekers kunnen als vanouds weer bin-

nenwandelen en maken een trip down memory lane tijdens 

de gelijknamige theatrale ervaring die van 1 tot en met 5 juni 

daar te zien is. De theatrale ervaring is gemaakt door theater-

maker Karel Hermans samen met de spelers van het theater-

tussenjaar van de vooropleiding van Garage TDI. 

Nog niet zo heel lang geleden sloegen we verhalen en onze herin-
neringen op in grote rechthoekige zwarte objecten. Deze objecten 
werden uitgeleend in winkels tegen betaling, genaamd: de video-
theek. In 2004 telde het aantal videotheken in Nederland nog 
1200. In Assen waren dat er vijf. Tegenwoordig zijn ze bijna alle-
maal uitgestorven en is er in Assen geen meer te bekennen. 
 
Theatermaker Karel Hermans over de voorstelling: 
“We brengen met Remoria d’Amore de videotheek weer voor 
eventjes terug naar Assen als een ode aan de herinnering. Een 
plek waar je gerust uren door kon brengen om uiteindelijk maar 1 
film te huren. Of herinner je nog dat ene hoekje met een gordijntje 
waar je als kind niet mocht komen? Met Remori d’Amore willen 
we het publiek weer even terugbrengen naar de videotheek. Is het 
nog zoals je dacht dat hij was? Of heb je het stiekem toch mooier 
gemaakt in je herinnering? Want eigenlijk doen we dat allemaal, 
onze herinneringen een klein beetje mooier maken dan de werke-
lijkheid was.” 
 
Remoria d’Amore is onderdeel van het Art of Wonder-
programma 
Onder de noemer Art of Ondernemen worden makers (dit jaar zijn 
dat Hoge Fronten/Lieke Benders en Karel Hermans) uitgenodigd 
om festivalbezoekers de stad met andere ogen en oren te laten 

beleven.  
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Zo onderzoeken we de rol van de kunsten bij de ontwikkeling van de 
Asser binnenstad. In Remoria d’Amore gaat het over herinneringen 
en het idealiseren van je verleden.  
De theatrale ervaring beleven bezoekers alleen of met z’n tweeën en 

is  niet geschikt voor mensen met claustrofobie of die slecht ter been 

zijn. De theatrale ervaring is van 1 tot en met 5 juni meerdere keren 

per dag te beleven aan het Mercuriusplein 90 in Assen. Kaarten zijn 

verkrijgbaar via artofwonder.nl  

Over Art of Wonder 
Art of Wonder is het jeugdtheaterfestival voor alle leeftijden van Gara-
ge TDI. De Gouverneurstuin is op 4 en 5 juni het kloppend hart van 
het festival, met voorstellingen in theatertenten en in de openlucht. Er 
is een gevarieerd (gratis) randprogramma met leuke workshops, in-
teractieve installaties en een speelweide voor jong en oud. Op straat 
en op bijzondere locaties in de stad zie je verrassende voorstellingen 
en acts. Doordeweeks is er ook een programma op scholen in Dren-
the. Kaarten voor voorstellingen zijn online verkrijgbaar of tijdens het 
festival bij de kassa in de Gouverneurstuin. De programmaonderde-
len in de openlucht en de workshops zijn gratis. 
 
Over Garage TDI 
Garage TDI is het huis voor jeugd- en jongerentheater in Assen, waar 
alle expertise op het gebied van theater voor deze doelgroepen aan-
wezig is. Het is een plek waar geëxperimenteerd, gecreëerd, ontwik-
keld en getoond wordt. Dit doet Garage TDI door het maken van 
jeugdtheatervoorstellingen voor scholen en podia, het ondersteunen 
van talent bij binnen de eigen theatervooropleiding en de jeugdthea-
terschool, het organiseren van het jaarlijkse jeugdtheaterfestival Art of 
Wonder in Assen en met kunsteducatie op het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 
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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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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 
Soms heb je van die dagen dat niks lukt. Ik moest mijn contanten aan-

vullen. Kom ik in het winkelcentrum is de geldautomaat tijdelijk buiten 

gebruik. Daarna moest ik wat ophalen uit Hoogeveen. Laat ik het brief-

je met het adres thuis liggen. Weer thuis wil ik een overzicht voor een 

vergadering van morgen printen, geeft de computer aan dat de printer 

uit is. Die staat gewoon aan, maar ik krijg hem met geen mogelijkheid 

zo ver dat hij gaat doen wat hij moet doen. Nu de computer toch aan 

staat kijk ik even in mijn account bij het Centraal Bureau Rijvaardig-

heidsbewijzen. Daarin lees ik dat ze mijn verlengingsaanvraag hebben 

afgehandeld en mij het document waarmee ik naar de gemeente moet 

anderhalve week geleden per mail hebben toegestuurd. Die mail had ik 

niet gezien en tot nu toe  ook nergens kunnen vinden. 

Tegelwijsheid 
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Hierna is het tijd om naar de tafeltennistraining te gaan. Het eerste 

kwartier hadden de dingen die mis waren gegaan nog invloed op mijn 

humeur en mijn spel. Daarna niet meer. Dat komt omdat tafeltennis 

zoveel aandacht van je vraagt dat er voor frustraties en zorgen in je 

hoofd dan geen plek meer is. Ik ging na afloop met een veel beter ge-

voel naar huis dan toen ik kwam. 

Ruim 35 jaar geleden werd ik lid van T.T.V.-Oost. De eerste jaren zat 

er nog wel wat verbetering in mijn spel. Daarna niet meer zo. Ik was 

en bleef een gemiddelde speler met vooral een sterke verdediging. 

Aanvallend stelde het bij mij niet veel voor. Een half jaar geleden 

maakte een trouw en deskundig lid van onze vereniging, Roelof Meije-

ring, mij opmerkzaam op mijn foute “slagtechniek”. Met begeleiding 

van hem ben ik hier aan gaan werken met als resultaat een belangrij-

ke vooruitgang van mijn aanvallende spel. Het is niet zo  

dat ik nu met het grootste gemak iedereen kan verslaan, maar het is 

toch wel heel bijzonder om in je 75-ste levensjaar nog zo'n duidelijke 

verbetering te beleven. Ik geniet er dubbel van. Dankjewel Roelof!! 

Ook lid worden van T.T.V.-Oost? Kom dan vanaf half augustus op 

een maandagavond (onze trainingsavond) langs in De Schulp. We 

informeren je dan graag over de mogelijkheden bij onze vereniging. 

De kosten voor een heel seizoen zijn zo het nu lijkt ongeveer € 100. 

Voor huishoudens met een gemeentelijke sport/cultuur voucher is dit 

wellicht een aantrekkelijke bestedingstip. 

Albert Eleveld 
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Leescafé in huis van de buurt De Schulp! 

Wij gaan leescafé  openen in ons wijkcentrum. Het is de bedoeling dat 

er een groot assortiment gratis boeken beschikbaar komt om te lenen 

of 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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✓ 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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Start Inloopuur Humanitas op woensdag 1 juni 2022 in de Nieuwe 

Kolk 

Humanitas start op woensdag 1 juni met een inloopuur. In de cen-

trale hal van de Nieuwe Kolk zijn elke eerste woensdag van de 

maand van 10.30 tot 11.30 uur twee vrijwilligers aanwezig om ie-

dereen die iets wil weten over Humanitas te woord te staan. Bij 

een lekker kopje koffie kan van mens tot mens een vraag om hulp 

worden besproken. Ook kunnen ervaringen worden gedeeld over 

hoe het is om vrijwilliger te zijn.  

De Humanitas-vrijwilliger is er voor iedereen die even een steuntje in de 

rug nodig heeft, om daarna op eigen kracht weer verder te kunnen. “Ik 

heb zoveel meegemaakt, ik kan er wel een boek over schrijven...” Een 

vrijwilliger kan helpen om uw bijzondere levensverhaal op te schrijven 

en uw waardevolle herinneringen vast te leggen. Of met iemand mee-

gaan naar de huisarts of het ziekenhuis als het moeilijk is om alleen te 

gaan. Ze bieden praktische ondersteuning, maar ook vriendschappelijk 

contact.  

 

Wat de Humanitas-vrijwilligers bindt, is het gevoel dat ze iets voor el-

kaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren aan de 

maatschappij. "Iets betekenen voor een ander geeft zin aan mijn leven” 

is een veelgehoorde opmerking. 

 

 

 

Humanitas Assen 
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Via de krant, facebook en op haar eigen website vertelt Humani-

tas, in woord en beeld  regelmatig over haar activiteiten. Huma-

nitas wil zichtbaar zijn om de stap om hulp te vragen of te bieden 

zo eenvoudig mogelijk te maken. Kijk voor meer informatie op 

www.humanitas.nl/assen 
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       16 september BINGO in huis van de buurt 

                        DE SCHULP 

Op woensdag 14 september organiseren we weer onze eerste 

BINGO van het nieuwe seizoen. We hebben flink gespaard, dus 

niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor mooie bingo-

prijzen ben je weer welkom. We beginnen om 20.00 uur, inloop 

vanaf 19.30 uur. We spelen 10 ronden en een boekje kost €10- , 

een 2e boekje € 5- (persoonsgebonden). Maximaal 2 boekjes. 
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                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Moestuin Valkenstijn 

Moestuin Valkenstijn in het nieuws 

Begin juni zijn we actief geweest tijdens de open tuindagen. Wil jij ook 

bij ons moestuinieren? 

 

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.  

Ben jij enthousiast om zelf je eigen eten te verbouwen, dit van zaaien 

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, jouw vragen beantwoorden.  
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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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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 te zoeken. Wat ook kan en 

dat heeft onze voorkeur, is een arrangementje. Je begint met koffie 

en koek in De Schulp, onderweg doe je mee met de vragenlijst en 

zoekopdrachten die je later inlevert bij de bar. Daarmee ding je mee 

naar de taart op het eind van het seizoen in september. Onder 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 arrangementje zijn  € 7,50 p.p. Je moet 4 routes 

rijden voor de puzzeldeelname, de vragen en antwoorden in de ver-

schillende routes kunnen verband houden met elkaar. 

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

hele zomer over doen, 

              Dat is nu wat je noemt: een frisse start 
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WIJKFEEST ASSEN-OOST 
zaterdag 10 september 2022 

 
 
Op 10 september vindt het 14e wijkfeest van Assen-Oost plaats met als 
thema: “PLUK DE DAG… IN ASSEN-OOST”. 
 
Programma? 
Een gezellige dag op onze markt met 40 kramen, muziek buiten, maar 
ook in en om De Open Hof en De Vijverhof (Dweilorkest De Liefheb-
bers, band Marlon Tjon Akkon, Ben the Banjoman, DJ Gerrit), hapjes 
en drankjes en allerlei activiteiten en sporten (springkussen, storm-
baan, spelletjes, een 8 m hoge klimwand!) voor kinderen verspreid 
over de markt en op de parkeerplaats van De Spreng. De hele dag zal 
de historische cabrio-bus door de wijk rijden met op- en uitstappunten 
bij Open Huizen. 
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Marktkraam huren? 
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. Wij hopen, dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als afge-
lopen jaar. 
 
Sponsor? 
Het organiseren van het wijkfeest kost geld en daarom willen wij u, als 
ondernemer en/of buurtbewoner, vragen om ons financieel te onder-
steunen. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom en kunnen 
op rekeningnummer NL62RBRB0706444000 tnv Stichting Wijkfeest As-
sen-Oost worden gestort. Voorgaande jaren hebben wij dankzij onze 
sponsoren weer een schitterend wijkfeest kunnen vieren. 
 
Meer informatie? 
Eind augustus krijgt u als bewoner van de wijk een folder 
met het volledige programma van het wijkfeest in de bus. 
 
 
Wij zien u graag op het wijkfeest van zaterdag 10 september! 
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In een fris jasje! 
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Iets over Valkenstijn (14) 

 

Het vorige stukje ging over Herman Roelof Wolf van der Feltz (1700-
1781), de eigenaar van het huis Vredeveld sinds 1736 of 1737. Her-
man was in 1739 getrouwd met een dochter van de toen reeds overle-
den Duitse Rijksbaron Wilhelm Heinrich von Imhoff, die onder meer 
gezant was geweest van de Fürst van Oost-Friesland en later van de-
ze vorst de titel had gekregen van diens opperschenker en Geheim-
rat. 

De zoon van deze Wilhelm Heinrich had echter veel kritiek op Van der 
Feltz. Hij vond de plek waar zijn zwager zich had gevestigd te weinig 
perspectief bieden en de man zelf weinig ambitieus. Vooral voor de 
kinderen vond hij dat kwalijk, hij was bang dat ze niet goed terecht 
zouden komen. Daarom liet hij, zonder dat de ouders dat wisten, van 
zijn eigen winsten een kapitaaltje voor hen opzij leggen. Als bijvoor-
beeld Van der Feltz zijn oudste zoon zijn fortuin zou laten zoeken op 
zee, dan zouden de kosten voor een goede plaats als cadet daaruit 
kunnen worden bekostigd. Op zee kun je een eerlijk bestaan en meer 
hebben in den tijdt, schreef hij in 1746 in een brief aan zijn neef Jacob 
Boreel in Amsterdam.  

 

Briefschrijver Gustaf Wilhelm Rijksbaron Von Imhoff (1705-1750) was 
een heel ander soort mens dan zijn zwager. In 1724 was hij in Batavia 
als onderkoopman in dienst getreden van de VOC, in 1736 was hij 
benoemd tot gouverneur van Ceylon en in 1740 was die tot hoogste 
baas van Nederlands Indië gevolgd. Zijn familie was natuurlijk reuze 
trots op hem. Het eerste kind van Herman van der Feltz werd nog ver-
noemd naar de beide grootvaders, maar het tweede, geboren in 1742, 
kreeg bij de doop de naam Gustaf Willem. Getuige was Gustaf Willem 
baron van Imhof,  gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, gere-
presenteert door den Heer Clerk Gerrit Vos. De naam Gustaaf Willem 
was daarna een constante: de oudste zoon van de boreling heette 
ook zo, evenals diens oudste zoon enz. enz. tot de tak in 1911 uit-
stierf.  
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De boreling zelf werd overigens de opvolger van zijn vader op Vrede-
veld. Zijn oudere broer ging namelijk inderdaad als cadet naar zee. Hij 
was kapitein ter zee toen hij in 1778 omkwam door de ontploffing van 
zijn schip.  

Mieke Kraijer-Otjens  
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Duurzaamheidscentrum 
Bosrand 2 Assen 

 

 

 

 

 

 
Beleef de zomer! 

 

Activiteiten voor iedere dag! 

De dieren op de Stadsboerderij vinden het fijn als je ze komt bezoeken 

én knuffelen. Ook de kabouters in het Asserbos vinden het leuk als je 

op visite komt! Sommige kabouters van het kabouterpad wijzen je al-

leen de weg, maar bij andere kabouters is ook een opdracht. Wil je tij-

dens je wandeling in het Asserbos schatzoeken? Neem dan bij de ba-

lie een ‘schatkistje’ mee. Speurneuzen opgelet, want voor de echte 

speurders liggen er ook speurtochten klaar bij de balie. 

Aan de knutselaars is ook gedacht, zo kun je bij de balie je pakketje 

ophalen voor de Maakfabriek. In de tuin van het Duurzaamheidscen-

trum kan er volop gespeeld worden. Heb jij de waterspeelplaats en de 

speelnatuur al ontdekt? 

Liever zonder schoenen lopen? Kom dan het blote-voeten-tuinpad be-

leven. De naam zegt genoeg: schoenen en sokken uit en lopen maar! 

Tip: vanaf de zomervakantie kun je het blote-voeten-tuinpad lopen mét 

ontdekkisten, extra leuk! 
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Activiteiten Duurzaamheidscentrum 

In de weekenden en in de schoolvakanties worden er volop activiteiten 

georganiseerd. De meeste activiteiten zijn gratis, in sommige gevallen 

is aanmelden nodig of worden er kosten berekend. 

Bekijk de website voor de complete agenda:  
 
www.duurzaamheidscentrumassen.nl 
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Kindcentrum De Regenboog     
Kleurt jouw toekomst! 
 
Een dag in de Apenrots op Kindcen-
trum de Regenboog 
'Leren op een leuke manier’\ 

 

 

Wij zijn een groep van 21 kinderen. Wij 

noemen onze groep een stamgroep. In 

onze groep leren we op een leuke ma-

nier met elkaar. Wij zitten in groep 3, 4 

of 5 en onze groep heet de Apenrots. Dit stukje hebben we zelf ge-

schreven. 

Ons lokaal 

Wij hebben een gezellig lokaal. Je mag je eigen plekje kiezen en we 

hebben geen vak maar een eigen laatje. We houden veel van lezen. 

We hebben ook een lekkere leesstoel en een mand met stripjes. 

Meestal lezen we uit ons eigen boek, soms uit een stripje. Wist je 

dat we eigen bibliotheek hebben op school. 
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op die dag. We openen elke dag in de kring, samen zingen en bid-

den. We praten veel in de kringen. Iedereen mag iets zeggen. Je 

moet wel goed luisteren en mag niet door elkaar praten. 

Blokperiode 

Tijdens de blokperiode werken we in onze eigen groep of op het 

leerplein. Soms gaan we ook naar buiten en leren we de letters ter-

wijl we bewegen. We hebben een weekplan waarop je kan zien wat 

je moet doen. De instructies van juf staan op het bord. Je mag zelf 

een plek kiezen. Soms werk je liever alleen, soms werk je liever sa-

men. 

Kiva 

Ook leren we in de groep dat je elkaar moet helpen en dat je nie-

mand mag buiten sluiten. Wij hebben een fijne groep. Iedereen mag 

zichzelf zijn. Dat leren we tijdens de Kiva-lessen. 

Thema 
We werken altijd aan een thema. In de middag onderzoeken en ont-
dekken we van alles over ons thema. Dit is heel erg leuk. We doen 
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Bijna zomervakantie!    
 
Voordat we vrijdag 15 juli de schooldeuren slui-
ten voor de zomervakantie, blikken we nog 
even terug op het afgelopen schooljaar en kij-
ken we vooruit naar het komende schooljaar.  
 
Het afgelopen schooljaar kregen we helaas ook nog te maken met 
coronaperikelen. Maar ondanks deze perikelen hebben de leerlingen 
een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen laten zien 
en daar zijn we heel trots op!   
 
Naast het geven van de lessen heeft de school het afgelopen school-
jaar een heel mooie schoolontwikkeling gemaakt in de verdere imple-
mentatie van KIVA (sociaal-emotionele ontwikkeling bij leerlingen), 
automatiseren en memoriseren bij het rekenonderwijs, bewegend le-
ren in het onderwijs en het versterken van eigenaarschap van leer-
lingen.  
 
Voor het komende schooljaar staat o.a. de implementatie van het 
nieuwe leesonderwijs op het programma, eigenaarschap van leer-
lingen en het vervolg op de scholing automatiseren binnen het reken-
onderwijs.  
 
Naast het reguliere lesaanbod hebben de leerlingen het afgelopen 
schooljaar ook vol enthousiasme meegedaan aan diverse sporttoer-
nooien in Assen, kwam RTV-Drenthe een aantal 
keren een tv- of radio-item op onze school maken 
en hebben er diverse leuke, leerzame excursies 
plaatsgevonden.  
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Voor het komende schooljaar is de personele bezetting rond. Alle 
informatie met ouders en leerlingen is gedeeld en alles is in ge-
reedheid gebracht voor het nieuwe schooljaar.    
 
Deze laatste weken voor de zomervakantie sluiten we af met di-
verse activiteiten naast het reguliere lesprogramma. De lessen 
zijn bijna afgerond en de eindtoets heeft plaatsgevonden 
(leerlingen van groep 8 scoorden boven het landelijke gemiddel-
de, trots!). De eindmusical heeft plaatsgevonden (en was fantas-
tisch!) en alle leerlingen hebben alvast kennis kunnen maken met 

de nieuwe juf/meester voor het komende schooljaar.  
 
En dan sluiten we vrijdag 15 juli de schooldeuren en 
start de zomervakantie… 
 
Iedereen hartelijk dank voor het afgelopen schooljaar! 
Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie toe! 
We kijken uit naar het nieuwe schooljaar.  

 
 
Op zoek naar een school?  
Bent u op zoek naar onderwijs voor uw zoon of dochter? Neem 
gerust contact met ons op en dan maken we een afspraak. We 
vertellen dan wie we zijn en wat we doen en we laten u met trots 
onze fijne school zien.  
Contact opnemen kan via telefoonnummer: 0592-820630, of via 
de mail: directie@kindcentrum-valkenhorst.nl 
 
Vriendelijke groeten,  
Team Kindcentrum Valkenhorst 

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
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Hardloopgroep Assen-Oost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even weer een berichtje van onze hardloopgroep. Zoveel deel-
nemers als op de bovenstaande foto hebben wij gelukkig niet. Bij 
ons is het wel wat kleiner en daardoor ook wat persoonlijker. Altijd 
mooi want, want dan krijg je ook de individuele aandacht die nodig is 

om technisch goed te rennen. Als je dat een beetje leert en daarna 
door oefenen wat meer onder de knie krijgt, merk je dat onze manier 
van hardlopen helemaal niet zo moeilijk is. De eerste stukken asfalt 
en bospaadjes laat je al vrij gemakkelijk achter je. Als je die uitda-
ging aan wilt, kom dan gerust eens een keertje de sfeer proeven 

(kun je ook gelijk meedoen) op de maandagavond. We starten bij het 
winkelcentrum in Vredeveld. Om 19.00 uur vertrekken we. In de zo-
mervakantie rennen we gewoon door.  

Wil je graag eerst wat meer informatie, dan kun je mij bellen: Karel 
Vos 06 45446383 
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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 De Schulp            0592355221 

Biljart dinsdagavond                       0592311609 

Biljart woensdagavond          0592373523 

Biljart dinsdagochtend                        0592309744 

Bingo                                                                     0622485808 

Drentse schilders                       0592352577 

Koersbal                                 0592373523 

Jeu de boules                                                         0622485808 

Kunst en kunstgeschiedenis                    0528230998 

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 


