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Asser Mannenkoor 

 

Honderdjarig Asser Mannenkoor pakt op 5 november uit in De Nieuwe 

Kolk 

   

Op 8 juni 1922 is het Asser Mannenkoor opgericht. Het bestaat dit jaar 

dus honderd (!) jaar en dat jubileum zal niet ongemerkt voorbijgaan. 

Om het eeuwfeest te vieren heeft het koor op 5 november 2022 in de 

Nieuwe Kolk een spetterend concert georganiseerd. Dit zal in het jubile-

umjaar een onbetwist hoogtepunt worden. 

  

Het avondvullende jubileumconcert op 5 november (aanvang 20.00 

uur) heeft de naam ‘Eeuwig jong’ gekregen. Het koor heeft een bijna 

geheel vernieuwd en fris repertoire. De focus ligt, behalve op het koor 

zelf, tevens op jong Asser talent. Aan het afwisselende concert zullen, 

behalve het koor, de volgende artiesten deelnemen: 

• Singer-songwriter Christy Boer 

• Singer-songwriter Adam Drong 

• Jeugdcircus Bombari 

• Dansers van Danskwartier (Assen en Zuilaren) 

• Het jeugdkoor van Koorschool Drenthe 

• Jan de Roos (piano), Inge Muntendam (viool), Mark Hidding 

(diverse instrumenten) 

• De acteurs Dick van Veen en Wil Pieëte 

• Golden Men (een onderdeel van het Asser Mannenkoor) 
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De productie staat onder leiding van de regisseuse Marian Vesseur 
van de theatergroep MV uit Assen. De muzikale leiding van het koor is 
in handen van dirigent Marco Warta. 
 
De verkoop van kaarten voor ons jubileumconcert op 5 november a.s. 
in De Nieuwe Kolk is gestart. De prijs is € 17,50, inclusief pauzedrank-
je.  
De kaarten kunnen gekocht worden op de website van De Nieuwe 
Kolk. 

 
Maar men kan 
natuurlijk ook 
kaarten kopen 
aan de kassa 
van de Nieuwe 
Kolk.  
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Iedere woensdagmorgen!  

Koffie uurtje 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 

 

Agenda’s en kalenders   

2023 

             Ook voor uw ansichtkaarten, tijdschriften, boeken, 

feest- ,kantoor- en leuke cadeauartikelen 

 kunt u bij ons terecht. 

                    Uw Post.nl punt                               ma/vr 8:30 tot 18:00 

                    Cigo Oosterhof                                     za 9:00 tot 17:00 

                     Bremstraat 27                                     zo 12:00 tot 17:00 

Tel.nr. 0592-315730 
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Op zaterdag 24 september 2022 
organiseert voetbalclub Asser Boys 
voor de zesde keer een bijzondere 
wandeltocht door één van de mooi-
ste natuurgebieden van Nederland, het Drentsche Aa-gebied. Tijdens 
deze goed bewegwijzerde wandeltocht over verharde en onverharde 
wegen kan iedereen zien dat dit gebied ook in de nazomer prachtig 
is. 
  
De eerste vier edities werden in de winter gelopen op de laatste dag 
van januari. Vorig jaar werd er vanwege corona gewandeld op 25 
september 2021 en ook dat was een succes. Daarom wordt de wan-
deltocht ook nu op de laatste zaterdag van september gehouden. De 
opbrengst van de wandeltocht zal ten goede komen aan de jeugd bij 
Asser Boys. 
  
De afstanden waaruit gekozen kan worden, zijn: 5, 10, 15 of 25 kilo-
meter. Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt €5,00. Kinderen tot 
12 jaar kunnen gratis meelopen. Bij Asser Boys wordt er betaald met 
de pin. 
  
Alle afstanden starten vanaf de kantine van Asser Boys aan de Lo-
nerstraat 100A in Assen en eindigen hier ook. Er kan gestart worden 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur voor alle afstanden, behalve de 25 km. 
Voor de 25 km kan worden gestart tussen 9.00 en 11.00 uur. Alle 
deelnemers moeten voor 17.00 uur weer terug zijn bij Asser Boys. 
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.  
  
 

Wandeltocht Asser Boys op zaterdag 24 september 
2022  
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De deelnemers ontvangen een routebeschrijving en een kop kof-
fie of thee met koek voor de start. Na afloop staat er een lekkere 
kop soep klaar. Dit is allemaal bij de prijs inbegrepen. 
  
Inschrijven kan op de dag zelf in de kantine (voorinschrijving is 
niet mogelijk).  
Houd voor verdere informatie de website van Asser Boys ( https://
www.asserboys.nl ) in de gaten. 

https://www.asserboys.nl/
https://www.asserboys.nl/
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Adventskerk 
 
Expositie Kleur en Inspiratie’ in de Adventskerk 
  
De Asser beeldend kunstenaar Marian Koster (Den Haag, 1950) 
was na de PABO (toen nog Kweekschool) een aantal jaren ‘juf’ op 
de School met de Bijbel in Nootdorp. Later gaf ze godsdienstles op 
een openbare school. Met haar man, met wie ze inmiddels 45 jaar 
is getrouwd, heeft ze een zoon en een dochter. 
Met veel plezier was ze jaren fulltime moeder. Door grote proble-
men met haar rug verloor ze 30 jaar geleden veel mobiliteit. Ze 
moest veel hobby's opgeven, maar ontdekte toen het schilderen. 
Dat hielp haar door een aantal zware jaren van pijn heen. 
Marian volgde bij diverse professionele kunstenaar schilderlessen, 
maar begreep al snel dat ze haar eigen pad moest gaan. Ze voelde 
heel duidelijk: ‘Áls God een deur dichtgooit opent Hij een andere 
deur’. 
 
De laatste jaren laat ze zich leiden door kleur en inspiratie. Ze be-
gint een werk vaak met kleuren op een doek, nog zonder plan. 
Daaruit ontstaat inspiratie die een beeld oplevert waarmee ze ver-
dergaat. ‘Velen zeggen dan: dat is toevallig maar ik weet: het valt 
me toe’. Deze manier van creëren gebruikt Marian ook vaak bij de 
“Meditatie en Schilderen”-groep die ze samen met Auckjen Ridder-
bos al 14 jaar in Assen verzorgt. ‘Dat is een bijzondere en inspire-
rende kring’. 
 
De keuze van Marian’s onderwerpen verschilt nogal. Eigenlijk vindt 
ze alles leuk om te maken. De laatste jaren kiest ze vooral veel Bij-
belse onderwerpen. 
Ze werkt(e) met verschillende technieken: aquarel, acryl op een 
aquarelmanier, acryl met toevoegingen, als zand, marmermeel, ste-
nen, stof en bijenwas. Marian exposeerde veel in Den Haag en om-
streken en verder in Norg. 
Ze is blij met de tentoonstelling, met werk van voornamelijk de laat-
ste jaren, in de Adventskerk. Volgens haar ‘een mooie kerk met 
veel kleur en inspiratie’. 
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Opening en bezichtigingstijden 
Op zondag 4 september om 16.00 uur wordt de tentoonstelling ge-
opend met een toelichting op het werk, muziek door Judith Chap-
man en René Geesing op cello, en een drankje met wat lekkers. 
De exposite duurt van 4 september tot 4 november a.s. en is te 
bezoeken op vrijdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur, wanneer Mari-
an in de kerk is om bezoekers te ontvangen, zondagmorgen rond 
kerkdienst van 10.00 uur. 
Ieder is van harte welkom. Opgave vooraf is niet nodig. 
 
Werkgroep Kerk en Kunst Vredenoord 
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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  
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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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Garage TDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garage TDI organiseert Open theaterdag van de Jeugdtheater-
school op zaterdag 1 oktober 

Is theater iets voor jou? Ontdek het bij Garage TDI op zaterdag 1 
oktober in Assen. De Jeugdtheaterschool van Garage TDI is na-
melijk dé plek voor jong en oud(er), stille bewonderaars of podi-
umbeesten. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de wondere 
wereld van theater. 

Kinderen tussen de 6 en 12 jaar maken tijdens de Open theater-
dag op een laagdrempelige manier kennis met onze lessen en de 
docenten. Tijdens de open dag volgen de kinderen verschillende 
lessen en aan het eind van de middag is er een presentatiemo-
ment. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk 
en kan via gargetdi.nl/opendag 
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Volg een proefles op locatie naar keuze De Jeugdtheaterschool 
van Garage TDI heeft locaties door heel Drenthe. Je vindt ons in 
Assen, Beilen, Coevorden, Hoogeveen, Norg en Meppel. We bie-
den wekelijks lessen aan voor verschillende leeftijdsgroepen: 6 t/
m 8 jaar, 9 t/m 12 jaar en 12+. Daarnaast zijn er jaarlijks diverse 
extra theateractiviteiten en presentatiemomenten. Meld je aan 
voor een proefles via deze website. Zo ontdek je of het iets voor 
jou is. 

Psssst 

JTS Dynamo heet vanaf nu ook Garage TDI. Leuk en logisch: zo 
bundelen we al onze jeugdtheateractiviteiten onder één duidelijke 
naam. Theaterschool, vooropleiding én gezelschap. Naast Assen 
vind je onze Jeugdtheaterschool ook in Beilen, Coevorden, Hoo-
geveen, Meppel en Norg. Garage TDI is het huis voor jeugd- en 
jongerentheater in Assen, waar alle expertise op het gebied van 
theater voor deze doelgroepen aanwezig is. Het is een plek waar 
geëxperimenteerd, gecreëerd, ontwikkeld en getoond wordt. 
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Het Juridisch loket 

 

              Betaald ouderschapsverlof 

Er is een nieuwe wet aangenomen voor betaald ouderschapsverlof. 

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf augustus 2022 

onder bepaalde voorwaarden betaald ouderschapsverlof opnemen 

en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Dit is zo geregeld in 

de Wet arbeid en zorg (WAZO).  

Op dit moment hebben ouders tot hun kind 8 jaar oud is recht op on-

betaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal 

uren van hun werkweek. Er kan wél een afspraak in de collectieve 

arbeidsovereenkomst (cao) staan over doorbetaling tijdens het verlof. 

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereen-

komst hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Zij 

kunnen daarvoor een uitkering van het UWV krijgen ter hoogte van 

70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). In de cao 

of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat de uitkering betaald ou-

derschapsverlof wordt aangevuld. 

Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe ge-

zinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verde-

ling van werken en zorgen. 

Alleen in het eerste levensjaar van het kind kan er een aanspraak 

worden gemaakt op de 9 weken doorbetaald ouderschapsverlof. In-

dien hier geen gebruik van wordt gemaakt, kunnen deze 9 weken ui-

teraard in de jaren daarna nog wel onbetaald ingezet worden tot het 

kind 8 jaar is. 

Als het dienstverband stopt tijdens het betaald ouderschapsverlof, 

kunnen de overgebleven weken worden opgenomen bij een nieuwe 

werkgever. 
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Ouderschapsverlof dient schriftelijk ten minste 2 maanden van tevo-

ren aangevraagd te worden bij de werkgever. De werknemer geeft 

aan wanneer, hoeveel uur en over welke periode het verlof opgeno-

men wordt. De werkgever mag het verzoek om betaald ouderschaps-

verlof niet weigeren. Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan de 

werkgever wel vier weken van tevoren een verzoek tot wijziging in-

dienen. 

Voor elk kind tot 8 jaar kun je één keer ouderschapsverlof opnemen. 

Voor meerlingen heb je voor ieder kind recht op ouderschapsverlof. 

Controleer wel de afspraken hierover in de cao. 

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.  
 
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/


28 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Adres: Brunelstaat 77, ingang Pinksterbloemstraat.  

Tel: 06 14244783 

E-mail: info@hippekringloop.nl 

http://www.hippekringloop.nl
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Hippe Kringloop 

 

 

 

 

 

DIT ZIJN HARRY EN JORAN.. 

  

óók gewaardeerde medewerkers van de Hippe Kringloop  

 

  

Ze zijn vanaf heden verantwoordelijk voor de inname van spullen bij 

deze leuke kringloop in onze wijk. Spullen worden niet meer in de win-

kel in ontvangst genomen, maar de voormalige werkplaats is nu de in-

brenghal geworden. Harry en Joran ( en alle collega’s) zullen de spul-

len in ontvangst nemen, nadat ze zijn gecontroleerd. Hierbij gaan ze 

selectiever te werk dan voorheen. Te vaak zijn ingebrachte spullen niet 

geschikt voor de winkel: dan zijn ze kapot, te vies, ontbreken er onder-

delen of om een andere reden onverkoopbaar. En daar willen de men-

sen van de Hippe Kringloop graag duidelijk over zijn: Deze spullen wor-

den niet aangenomen, die zijn beter op hun plek op de stort! Voor de 

Hippe zijn dit namelijk allemaal onnodige kosten, terwijl ieder huisadres 

in Assen elk jaar 300 kg kosteloos naar de stort kan brengen! 

 Maar alles wat nog een tweede kans verdient is welkom bij de Hippe. 
Inbreng kan op werkdagen van 10-15.30 uur in de inbrenghal! Daar 
worden uw spullen vervolgens schoongemaakt, gesorteerd en extra 
gecontroleerd om vervolgens via de winkel hun weg naar een tweede 
of soms derde leven te vinden! 
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Kindcentrum De Regenboog 
Kleurt jouw toekomst! 

Op maandag 29 augustus 
zijn wij weer begonnen 
aan een nieuw onderwijs-
jaar.  
 
Over het schooljaar 2021-
2022 schreven de kin-
deren o.a. het volgende: 
 
Wij zijn trots op het sa-
men zingen, bewegen en 
dansen op het podium. 
 

Wij zijn trots, dat 
wij samen ge-
kookt hebben. 

 
 
Op de foto’s hiernaast en 
hierboven kunt u nog meer 
mooie uitspraken van de kin-
deren lezen.  
 
Ook dit schooljaar (2022-
2023) zullen wij weer hard 
ons best doen om er een 
mooi jaar van te maken. Een 
jaar waarin kinderen zich 
naast rekenen, taal en lezen 
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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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Volksdansvereniging Trianthella 
 
Kom dansen bij Internationale volksdansvereniging Trianthella in 
Assen! 
  
Heb je altijd graag gedanst? Heb je op woensdagavond niks te 
doen? En houd je van afwisseling en gezelligheid? Kom dan dan-
sen bij interntionale volksdansvereniging Trianthella!  
 
We doen dansen uit de hele wereld. Van Israël tot Zweden, van Turkije 
tot Amerika, van Roemenië, Polen, Bulgarije tot Griekenland. En natuur-
lijk ook Nederlands!  
 
Onze vereniging bestaat al bijna 45 jaar en onze recreatieve groep be-
staat uit 12 dansers rond de 60 jaar. We dansen, wat betreft de moeilijk-
heid van de dansen op niveau gemiddeld. Enige danservaring is dus 
wel handig. 
  
Ben je nieuwsgierig geworden?  
Op de woensdagavond 21 september hebben wij een open les van 
19.45 uur tot 21.45 uur in MFC Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1 in 
Assen. Dit in het kader van Assen Sportstad. 
Je bent van harte welkom om met ons mee te dansen! 
 
Op de website www.trianthella.nl kun je meer over de vereniging lezen. 
Of bel Geke Schaap: 06 53 59 44 40 (graag na 19.00 uur) of email: 
schaapgeke@gmail.com 

http://www.trianthella.nl/
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Versterken bestuur en wijkkrant 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die het bestuur 

wil komen versterken! 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de 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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Vrouwen van nu 

Op donderdag 15 september 19.30 uur starten de Vrouwen van Nu/ As-

sen met een afdelingsavond in huis van de buurt De Schulp aan de Bui-

zerdstraat, waar vrouwen uit Assen en omgeving van harte welkom zijn 

om eens een kijkje te komen nemen. Deze avond is het thema: inzet 

van reddingshonden en is er informatie over alle interessegroepen bin-

nen de afdeling. 

De Vrouwen van Nu heette eerder de Plattelandsvrouwen maar er zijn 

allang niet meer alleen vrouwen van het platteland lid. Vrouwen van Nu 

willen met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken, of dat nu 

dichtbij huis is of wat verder weg. 

Hoe doen we dat in Assen: 

Door met en voor elkaar dingen te organiseren en interesses te delen. 

Hierdoor zorgen we voor verbinding met elkaar en onze omgeving. 

Zeker na de coronaperiode, waarin we ervaren hebben hoe belangrijk 

contact is vinden we het een feestje om elkaar weer te zien en dingen 

samen te kunnen ondernemen. 

De Vrouwen van Nu staan open voor alle vrouwen, die zin hebben om 

iets leuks te doen, iets bij willen dragen met groepjes en/of de avonden 

bij willen wonen. We zijn een laagdrempelige organisatie waarin we 

voor onze 190 leden heel veel mogelijkheden hebben om actief bezig te 

zijn.  

Vrouwen worden lid omdat ze graag dingen samen willen doen, de een 

moet daarbij wat ondersteund worden, de ander kan juist veel hulp bie-

den. Beiden hebben we nodig. 

Wat biedt de afdeling Assen, naast de maandelijkse bijeenkomsten op 

de 3
e
 donderdag van de maand. 
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-reisgroep 
-museumgroep 
-wandelgroepen; o.a. nordic walking groep 
-fietsgroepen 
-zwemgroep 
-leesgroepen 
-eetgroepen (uit eten of samen koken) 
-tuingroep 
-handwerkgroep 
-bridge/ kaart groep 
-bowlinggroep 
Echt voor ieder wat wils. Het levert veel gezelligheid op en je leert zo-

veel van en met elkaar. We willen er zijn voor elkaar en voor onze 

omgeving. Actief met elkaar. Meer weten? 

www.vrouwenvannu.nl of mail:  asservrouwenvannu@gmail.com 
Een klein voorbeeldje: onlangs bezochten we met onze tuingroep een 
tuin in Hijken. Een van de leden zei toen: wat hebben we het toch 
goed, een mooie tuin, fijn gezelschap, we zien en leren van alles, pri-
ma sfeer. Wat een prachtmiddag. 

http://www.vrouwenvannu.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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Kindcentrum Valkenhorst 

 

 

Opening schooljaar 

 

Ja, we zijn weer begonnen! Hoewel vakantie altijd heerlijk is, is het 
ook weer heel fijn om alle leerlingen en ouders/ verzorgers weer te 
zien en te spreken. We hopen dat iedereen heeft genoten van de zo-
mervakantie.  

De eerste weken van het schooljaar 

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

De leerlingen werken aan groeps-verantwoordelijkheid en stellen, 
samen met de leerkracht, de positieve groepsregels en routi-
nes op.  

Gebruik van ‘Energizers’. Dit zijn vaak ludieke, bewegingsactivitei-
ten met een speels karakter, waarbij er positieve energie in de 
groep loskomt.  

Gebruik van coöperatieve werkvormen: leervormen en opdrachten 
waarbij samenwerking centraal staat. 

Ook hebben we altijd aan het begin van het nieuwe schooljaar in-
formatiemiddagen en -avonden voor de ouders/verzorgers, 
waarin we informatie uitwisselen en elkaar leren kennen.  

Door deze activiteiten werken we aan een positieve, gezellige, 
hardwerkende groep waarin kinderen zichzelf zijn 
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en er voor elkaar zijn. Er ontstaat een fijne, veilige sfeer in de 
groep, waarin kinderen zich prettig voelen en het beste uit zichzelf 
kunnen halen.  

 
Onze kernwaarden:  
Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen zijn onze kernwaar-
den die centraal staan bij alles wat we doen. Net als samen naar 
school gaan en plezier beleven. Want leren moet bovenal leuk zijn! 
 
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! 
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Werken met thema’s 
De kleutergroepen werken gedurende het schooljaar met diverse the-
ma’s. Momenteel vindt het thema “Bouwen” plaats. Naast de lessen, 
veel bouwen en van alles leren over o.a. het gereedschap wat je kunt 
gebruiken, gaan ze uiteraard ook zelf aan de slag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zoek naar een school?  

Bent u op zoek naar onderwijs voor uw zoon of dochter? Neem gerust 
contact met ons op en dan maken we een afspraak. We vertellen dan 
wie we zijn en wat we doen en we laten u met trots onze fijne school 
zien.  

Contact opnemen kan via telefoonnummer: 0592-820630, of via de 
mail: directie@kindcentrum-valkenhorst.nl 

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

 
Team Kindcentrum Valkenhorst 

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
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MOTORTOERTOCHTEN ASSEN-OOST 

Op zaterdagen organiseren we af en toe 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 misschien een keer mee? Geef dan je naam en telefoonnummer 

door voor in de app-groep. Als we gaan rijden krijg je een appje en heb je 

zin, dan ga je mee. We verzamelen bij huis van de buurt De Schulp, Bui-

zerdstraat 10 in Assen. We rijden altijd 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 routes zijn ongeveer 180  km.  
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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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Leescafé in huis van de buurt De Schulp! 

Ons leescafe is geopend, inmiddels staan er honderden boeken te 

wachten op lezers. U kunt deze boeken gratis en voor niks lenen. 

Kom naar ons leescafe en een tip, kom je nou op woensdagmor-

gen ruilen, dan staat er vanaf 10.00 uur ook nog eens gratis kopje 

koffie klaar om in de instuif wat bij te kletsen. 

 

 

We zijn nog steeds 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 21 september weer welkom om uw geluk te beproe-

ven. 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. 
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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, vlakbij 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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 FIETSPUZZELVIERDAAGSE 

Huis van de buurt  

   De Schulp 

Ook in het najaar  zijn er nog 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  € 5,- 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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‘Onderwijs maken we samen’ 

We zijn weer gestart met elkaar op de Vredeveldschool. Er staat 
weer een nieuw spannend schooljaar op ons te wachten. Samen 
met elkaar hebben we het schooljaar kleurrijk geopend. In de 
groepen is iedereen nu druk bezig om elkaar te leren kennen en 
om er samen een fijne groep van te maken. Tijdens deze gou-
den weken (groepsvorming) wordt er intensief met het program-
ma de Vreedzame school gewerkt.  

 

Wist u dat wij een nieuwe facebookpagina hebben? Neem eens 

een kijkje en vergeet ons niet te volgen.  

Kindcentrum Vredeveldschool | Facebook 

 

Kindcentrum Vredeveldschool 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100084022050861
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Gezonde school  

Sinds dit jaar mag de Vredeveldschool zich ook een gezonde school 

noemen. Wij laten hiermee zien dat wij voor actieve en gezonde 

leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat zorgen. Een 

leuke bijkomstigheid van de gezonde school is het budget wat hier-

door vrij komt. Met dit budget gaan wij een leuke, gezonde activiteit 

voor de kinderen bekostigen.  

Nieuwsgierig? 

Bent u nieuwsgierig of heeft u vragen kom dan gerust bij ons bin-

nen. 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: manon.koolhof@primenius.nl 
(schoolleider)  
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet, 

Team Kindcentrum Vredeveldschool 

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.  

mailto:manon.koolhof@primenius.nl
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Tafeltennisvereniging T.T.V. Oost 

 
Op avontuur 

 

Sinds enkele jaren hebben we e-bikes en we bedachten kortgeleden 

dat we in de omgeving van Appelscha en Oosterwolde maar eens 

een knooppuntenroute moesten gaan fietsen. Een paar uur later gin-

gen we in Fochteloo van start met een lijstje van de te volgen knoop-

punten op het stuur. Tot aan die dag waren we ons niet van het be-

staan van 'De Weperbult' bewust. Dat veranderde tussen knooppunt 

58 en 56. We zagen opeens een lange hoge met grassen, brandne-

tels en berenklauw begroeide heuvel met op de top een ijzeren 

kunstwerk. De top van dit Friese broertje van de VAM-berg is zo'n 25 

meter boven NAP gelegen, maar daar zijn we niet geweest. De na-

dere kennismaking met De Weperbult speelde zich af aan de natte 

voet van die heuvel. 

Daar bleek over een lager deel van het talud een hol en smal gravel 

paadje, met aan de lage kant brandnetels en berenklauw, ons naar 

het volgende knooppunt te voeren. Op dit paadje raakte ik uit even-

wicht en viel met de e-bike zo'n 5 meter naar beneden. Daar kwam ik 

terecht in een brede sloot met een modderige bodem. Aan de geur 

ervan te oordelen zal onderzoek waarschijnlijk een negatief zwemad-

vies opleveren. Gelukkig heb ik door de val geen blessures opgelo-

pen. De fiets was moeilijk terug te vinden in het troebele en stinken-

de ruim 2 m diepe water, maar uiteindelijk is dat ook gelukt. Met ons 

beiden hebben we die toen, na het plattrappen van een strook brand-

netels en berenklauw, weer naar boven getrokken. Nat, vies en ver-

bluft over wat ons was overkomen, zijn we hierna maar weer zo snel 

mogelijk naar huis gegaan. Na een grondige douchebeurt zijn we 

vervolgens begonnen aan het schoonmaken en drogen van de natte 

spullen. 
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Deze bijzondere pingpong tafel zagen we in Frankrijk. 

 

 

 

Wil je ook eens op avontuur? Kom dan bij T.T.V.-Oost ontdekken 

hoe leuk tafeltennis is. Dat kan door op een maandagavond 

(onze trainingsavond) langs te komen in huis van de buurt De 

Schulp. We vertellen je dan graag over de mogelijkheden bij on-

ze vereniging. De kosten voor een heel seizoen zijn ongeveer € 

100. Voor huishoudens met een gemeentelijke sport/cultuur vou-

cher is dit wellicht een aantrekkelijke bestedingsmogelijkheid. 

Albert Eleveld 
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Iets over Valkenstijn (15) 

 

Eigenlijk is het jammer dat landgoed Valkenstijn tegenwoordig deze 
naam draagt. Die werd na het overlijden van Augustinus van Val-
kenstijn in 1882 een enkele keer gebruikt. Meestal zei/schreef men 
Vredeveld en bedoelde dan niet alleen het huis. De benaming Val-
kenstijn kwam pas echt in zwang toen de gemeente het plan opvatte 
om ten zuiden van de Vredeveldseweg een nieuwe buurt te bouwen 
en die Vredeveld te noemen. In beleidstukken werd het landgoed 
sindsdien consequent Valkenstijn genoemd.  

Historisch gezien is de benaming Vredeveld voor de nieuwe buurt 
onjuist. Hier lag het Aardsche Veld, grotendeels nat en slecht land 
dat waarschijnlijk hoorde bij de marke van Anreep/Amelte. Wat vroe-
ger Vredeveld werd genoemd, ligt aan de andere kant van de Vrede-
veldseweg en hoorde bij de marke van Loon. Hoe uitgestrekt het was 
is niet zomaar duidelijk. Er valt namelijk ook land onder dat geen ei-
gendom was van de heer van Vredeveld. Lastig is ook dat in oude 
registers vaak sprake is van ‘Steendijk en Vredeveld’; ook komt het 
voor dat Steendijk onder het kopje ‘Vredeveld’ valt. Op latere kaarten 
lijkt de scheiding te liggen bij het Teenslaantje. 

Ook het gebied ten oosten van het landgoed heette Vredeveld, blijkt 
uit de hieronder gereproduceerde kaart uit 1812. Het feit dat het rode 
blokje (een boerderij) in dit gebied in de registers genoteerd werd on-
der het kopje Vredeveld is een extra bewijs. Maar het land aan de 
noordzijde van de oude weg naar Rolde, met nu onder meer het 
Amelterbos, werd er aanvankelijk niet bijgerekend. In 1652 was het 
nog veltlandt, gelegen tegens Vredevelt, niet verre van Steendijk. 
Vredeveld was dus een betrekkelijk smalle strook land tussen de 
grens van de marke van Loon en de oude weg naar Rolde. Aan de 
westzijde grensde het aan Steendijk, aan de oostzijde aan het lang-
gerekte beekdalletje De Stroet. Deze Stroet, nog deels zichtbaar bij 
de Herodotuslaan, was de natuurlijke grens met de toen nog onge-
scheiden marke van Anreep/Amelte.  
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En zo komen we uit bij de betekenis van de naam Vredeveld. Er is wel 
geopperd dat het eerste deel daarvan verwijst naar de vrede die in 
1648 werd gesloten met Spanje en het tweede deel naar de eerste ei-
genaar, Van Welvelde. Beter lijkt het me om het woord ‘vrede’ te ver-
binden met het oostmiddelnederlandse ‘vreden’ ofwel omheinen. Het 
krijgt dan de betekenis van ‘tuin’, ‘afgeperkt gebied’. We komen het 
woord tegen in Limburg in het Vreebosch en het Vrijthof, maar ook el-
ders in het land. Vredeveld is dan een gebied dat afgeperkt is van de 
marke van Loon, mogelijk als bezitting van het klooster of de bisschop.  

Mieke Kraijer 



66 

 

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! 

 



67 

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 


