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VAN HET BESTUUR 

 

We leven in onzekere tijden. Naast een oorlog in Oekraïne hebben we 

een energiecrisis, een vluchtelingencrisis, een milieucrisis, een armoede

-crisis, een woningcrisis…………….Ik zou nog wel even door kunnen 

gaan. Met zoveel onzekerheid is de roep om doortastend leiderschap 

sterker dan ooit en geloven veel mensen dat daarmee licht aan het eind 

van de tunnel in zicht komt.  

De Groningse volkszanger Ede Staal bezong dat als volgt: “t Het nog 

nooit, nog nooit zo donker west of ‘t wer altied wel weer licht”. Hoewel 

Gronings zal eenieder zich hierin wel herkennen.  

Toch is het de vraag of het wel zo simpel is. Natuurlijk is de oorlog die 

de Russen zijn begonnen oorzaak van veel van de genoemde ellende. 

Maar laten we onszelf niet voor de gek houden. De opwarming van de 

aarde of het CO-2-probleem zijn moeilijk aan deze oorlog te verbinden. 

En dat veel mensen uit arme landen die hier een beter bestaan zoeken 

is ook niet aan deze oorlog te verbinden. Hooguit zijn er nu nog meer 

mensen die hopen in ons land een veilig heenkomen te vinden. 

Het kan dus ook zo zijn dat we op een keerpunt staan: na heel veel ja-

ren van vooruitgang en economische voorspoed zou het best kunnen 

zijn dat we een tandje terug moeten schakelen. Velen van ons zullen 

een stapje terug ook best overleven. Maar een deel van de bevolking zit 

nu al onder de armoedegrens Wie had verwacht dat in Nederland zo 

veel mensen hun eten van de voedselbank zouden moeten halen? Of 

dat kinderen een maaltijd op school moeten krijgen, omdat er thuis niks 

is? Dat kun je je bij een welvarend land als Nederland bijna niet voor-

stellen en toch is dat de bittere werkelijkheid voor steeds meer mensen. 

Nog nooit werden de voedselbanken en de tweedehandswinkels zo 

druk bezocht. 
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Met de ‘donkere’ dagen van december in het vooruitzicht is het 
goed stil te staan bij de vraag wat we, ieder apart, maar vooral ook 
samen, kunnen doen om te voorkomen dat er echt mensen door 
het ijs zakken. Daar is een wijkvereniging, maar vooral ‘het huis van 
de buurt’ bij uitstek een gelegenheid voor. Juist in ons buurthuis 
ontmoeten jong en oud, arm en rijk, kortom vogels van allerlei plui-
mage, elkaar. Laten we dit jaar, meer dan ooit, oog hebben voor de 
buurtgenoten die vereenzamen of die de eindjes niet meer aan el-
kaar kunnen knopen. 

Huis van de buurt De Schulp is bij uitstek de plek voor ontmoeting. 

Niks moet! Maar hier staat gezelligheid centraal en samenzijn voor-

op. Hoewel het niet alleen om gezelligheid hoeft te gaan! Menig poli-

tieke bijeenkomst of educatieve ontmoeting vinden hier ook plaats. 

De Schulp is hét sociaal-cultureel centrum van de wijk Assen-Oost! 

Een deel van de activiteiten wordt door de Gemeente ondersteund. 

Andere activiteiten moeten, al naar mogelijkheden, hun eigen broek 

ophouden. 

Weet dat er nog veel mogelijkheden zijn in De Schulp en dat we ho-

pen dat juist in deze onzekere tijden deze ontmoetingsplaats extra 

mogelijkheden biedt. Mocht je zelf ideeën hebben voor een activiteit, 

aarzel dan niet contact op te nemen met onze beheerders  of ge-

woon even een keer binnen te vallen.  

Laten we hopen dat het liedje van Ede Staal snel werkelijkheid wordt 
en dat er oplossingen komen voor een aantal van de genoemde pro-
blemen. En laten we ondertussen blijven doen waar een volkswijk 
zich in onderscheidt: zorg dragen voor onze buurt en voor de meest 
kwetsbare mensen!  
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Ook kunt u voor al uw ansichtkaarten, tijdschriften, boeken, 

feest, kantoor en leuke cadeauartikelen bij ons terecht. 

Ze zijn er weer, KERSTKAARTEN 

in alle soorten en prijzen. 

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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Van de wijkagent 

 

Ik werk nu zo’n 20 jaar bij de politie in Assen waarvan ik de laatste 
7 jaar wijkagent ben geweest van Assen-Oost en Assen-West. Nu 
ga ik de overstap maken naar een ander werkgebied. Vanaf de-
cember 2022 word ik wijkagent in de gemeente Noordenveld en 
werk ik vanuit het bureau van politie in Roden.  

Ik wil iedereen bedanken voor de fijne tijd en samenwerking.  

Aldert van Akkeren. 

 

Mijn opvolger is Lars Nijboer die zich nu even kort voorstelt:  

 

 

Hallo wijkbewoners van Assen-Oost, 

 

Mijn naam is Lars Nijboer en  

vanaf december 2022 ben ik j 

jullie nieuwe wijkagent.  

Na jaren in de incidentenafhandeling  

te hebben gewerkt in Groningen en 

Apeldoorn, ben ik aangenomen als  

nieuwe wijkagent van jullie mooie wijk! 

Mochten jullie mij willen spreken, dan  

kunnen jullie mij bereiken via  

0900-8844 of mij aanspreken als  

jullie mij in de wijk zien.” 



9 

 

 



10 

 



11 

 

 



12 



13 

 

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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Wij willen u voorstellen aan VV Zonnereep 

 

VV Zonnereep? Wat is dat?  

VV Zonnereep is een laagdrempelige, recreatieve volleybalvereniging. 

De club telt twee mixteams en één herenteam. Elke dinsdag wordt er 

getraind in de sporthal naast Eetcafé Lombok, gesitueerd op het ter-

rein van Vanboeijen. Iedereen is welkom om een keertje mee te trai-

nen om te kijken of dit iets voor je is. Graag tot ziens! 

Maar wat is de geschiedenis?  
Volleybalvereniging Zonnereep is geboren aan de bar in het buurt-
huis van de Zonnereep, dit is 37 jaar geleden! Geert Moek, Nell en 
Roelof Klinkhamer waren de oprichters. Roelof in nog steeds actief 
binnen onze vereniging, niet als spelend lid, maar als scheidsrech-
ter. Dit wordt zeer gewaardeerd! 
 
Er is al op veel verschillende plekken getraind. De vereniging is be-
gonnen in de oude PA, nu PABO, aan de Platolaan. Afgebroken… 
Daarna werd er getraind in de gymzaal van de school Dr. Nas-
saucollege Het Spectrum aan de Overcingellaan. Afgebroken…  
Vervolgens was er plek bij Vanboeijen in gymzaal De Kangeroe. 
Ook die werd afgebroken. Toen was er plek in de gymzaal van de 
Van Voorthuizenschool aan de Vredeveldseweg. Afgebroken… Nu 
zitten we al weer heel wat jaren naar alle tevredenheid op het terrein 
van Vanboeijen, nu in het Lombok, voormalig heette het De Kluut. 
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Oproep! 
Zoals hierboven genoemd hebben we twee leuke mixteams en 
een gezellig herenteam. De club telt nu 22 leden. We zijn altijd op 
zoek naar meer leden, zeker vrouwen, want zo kunnen we ook 
een gezellig damesteam oprichten. 
 
Contact 
U kunt altijd een berichtje mailen naar volleybalzonne-
reep@ziggo.nl als u meer info wilt. Graag tot horens! 

Wat nu? 

Ondanks alle verhuizingen zijn we nog steeds de laagdrempelige, 

gezellige en huiselijke vereniging. Na elke wedstrijd neemt iedereen 

lekkere hapjes mee en zitten we gezellig na met hapje en drankje. 

 

In het nieuw! 

VV Zonnereep heeft BUKO Infrasupport als de nieuwe sponsor. Zij 

hebben ervoor gezorgd dat de hele club dezelfde prachtige trai-

ningsvesten heeft, maar ook het herenteam in een gelikt wedstrijd-

tenue kan spelen. 

mailto:volleybalzonnereep@ziggo.nl
mailto:volleybalzonnereep@ziggo.nl
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14
e
 wijkfeest in Assen-Oost 

 

 

 

Op zaterdag 10 september werd het 14
e
 wijkfeest in Assen-Oost ge-

houden, op de Vredeveldseweg ter hoogte van woonzorgcentrum 
De Vijverhof. Na een afwezigheid van twee jaar kon het dit jaar ge-
lukkig weer doorgaan, dankzij de inzet van velen, inwoners van As-
sen-Oost, Stila en Mijn Buurt Assen. Ook de hulp van een kleine 20 
vrijwilligers, bewoners van de EXPO-hal, werd zeer gewaardeerd. 
Een paar duizend bezoekers kwamen naar het wijkfeest, dat door 
onze burgemeester Marco Out werd geopend. Er waren muziekop-
tredens van Dweilorkest De Liefhebbers, Ben the Banjoman, Marlon 
Tjon Akon en DJ Gerrit. Op de parkeerplaats van De Spreng kon de 
jeugd genieten van een 10 meter hoge klimwand van Adventureland 
In&Outdoor, een springkussen, safarispelen, ranjakoe en een storm-
baan. Ook waren er oud-Hollandse spelletjes en heerlijk eten en 
drinken op het dorpsplein bij de Open Hof, van Assen Bloeit. En na-
tuurlijk was er weer de gezellige markt met een kleine 50 kramen, 
waar je lekker kon eten, snoepen en kopen, maar ook veel informa-
tie kon krijgen. De brandweer stond aan het eind met een oldtimer 
en de info-wagen en we weten nu wat we moeten doen en laten als 
de vlam in de pan komt. De bezoekers konden ook langs de Open 
Huizen van Galerie Het Aardscheveld, De Zonnereep, De Advents-
kerk, De Buurtschuur, Dierenweide en Moestuin. En ook langs de 
Pasar Malam van de jarige Vijverhof, die dit jaar 50 jaar bestaat. Het 
was een schitterend weerzien van mensen, buurtbewoners, die 
even weer bij konden praten. En ons motto “Carpe Diem”, pluk de 
dag, leef voor het moment en geniet van elke seconde van het le-
ven, zelfs als het moeilijk is… was hier op deze dag duidelijk zicht-
baar met al die blije gezichten. 
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Sjakie 

Iedereen kent onze huiskat Sjakie. In een ver verleden heeft ze be-

dacht dat huis van de buurt De Schulp haar thuis ging worden. 

Ze werd met veel liefde opgevangen en was blij met de aandacht die 

ze van veel bezoekers kreeg. 

Het was voor haar heel normaal dat ze altijd werd voorzien van een 

natje en een droogje. Ook in de vakanties! 

De laatste tijd begon ze steeds meer te kwakkelen. Alleen de allerlek-

kerste hapjes nam ze nog. 

Jannie bleef haar grote vriendin, maar ook vriendinnen moeten soms 

afscheid nemen. Op een gegeven moment kon het niet langer en 

moest Jannie met pijn in het hart Sjakie laten inslapen. 

Gelukkig is de titel van het boekje ‘Dat is heel wat voor een kat’ van Ju-

dith Viorst  van toepassing op Sjakie. Het ontroerende verhaal over 

poes Roetje, die dood is gegaan en begraven moet worden. Samen 

met zijn moeder verzint de hoofdpersoon tien dingen waarom Roetje 

zo’n fijne poes is geweest 

Er zijn ongetwijfeld veel dingen te bedenken waarom Sjakie zo goed 
paste bij huis van de buurt De Schulp. Maar ook veel dingen waarom 
ze het zo goed had op het door haarzelf uitgekozen adres! 

             Respect voor Jannie en haar medewerkers. 
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Het Juridisch loket 

 

Energiekosten 
 

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden fors gestegen. Veel huishou-
dens in Nederland moeten hogere energierekeningen betalen. Het Rijk heeft 
besloten om alle huishoudens gedeeltelijk te compenseren. Daarnaast krij-
gen huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een 
extra vergoeding via een eenmalige extra energietoeslag. 
 
Energietoeslag gemeente 
Heeft u een laag inkomen of een bijstandsuitkering? Dan heeft u recht op 
een energietoeslag van maximaal € 1.300. Kreeg u al eerder een energie-
toeslag van € 800? Dan heeft u nu recht op € 500. 
 
In het geval u bijstand, of een IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering ontvangt, 
ontvangt u de toeslag automatisch. U hoeft de toeslag niet zelf aan te vra-
gen. 
 
Toeslag aanvragen  
Heeft u geen bijstand, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering, maar wel een mi-
nimum-inkomen? Vraag dan de toeslag aan bij uw gemeente. 
 
Heeft u een hoog inkomen, maar ligt er beslag op? Dan telt het deel van uw 
inkomen waarop beslag ligt niet mee. Vraag de energietoeslag aan als het 
inkomen dat u overhoudt net zo laag is als een minimum-inkomen. 
 
Krijgt u schuldhulpverlening of zit u in de Wnsp? En is het bedrag dat u 
krijgt om van te leven even groot als een minimum-inkomen? Vraag dan de 
energietoeslag aan bij uw gemeente. 
 
Minder belasting 
De overheid verlaagt tot en met 31 december 2022 de belasting op energie. 
Hierdoor is uw energierekening tijdelijk lager. Hoe hoog uw energiereke-
ning is, hangt af van uw energieverbruik. 
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De belasting op brandstof is tijdelijk ook lager. Hierdoor is tanken goedko-
per tot en met 31 december 2022. 
 
Energiebesparende maatregelen 
Heeft u een laag inkomen en woont u in een huis dat slecht geïsoleerd is? 
Dan kunt u misschien extra geld krijgen om uw huis energiezuinig te maken. 
Vraag naar de mogelijkheden bij uw gemeente. 
 
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.  
 

Iedere woensdagmorgen!  

Gratis 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! 
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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.  

Adres: Brunelstaat 77, ingang Pinksterbloemstraat.  

Tel: 06 14244783 

E-mail: info@hippekringloop.nl 

http://www.hippekringloop.nl
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Kindcentrum De Regenboog 
 
Hallo allemaal, 
Wij (de kinderen uit het Wolvenhol) zijn de afgelopen tijd 
bezig geweest met de Regenboogstok. Bij deze stok be-
denk je een activiteit, die bij een van de kleuren van de 
regenboog past. 
De regenboog heeft 7 kleuren: rood, oranje, geel, groen, 
blauw, indigo en violet. Rood is de oerkleur, hier ben ik! 
Het is de kleur van lef en actieve daadkracht. Oranje is de 
kleur van sociale omgang, optimisme en de positieve le-
vensinstelling. Geel is stralend als symbool voor licht, het 
inzicht. Een optimistische en heldere kleur die expressie. 
Groen is de kleur voor harmonie groei evenwicht vervul-
ling en vernieuwing. Blauw is de kleur van uitspreken wat 
je voelt en denkt. Geeft inzicht geduld en brengt de waar-
heid naar boven. Indigo is de tint van verstilling, bezinning 
innerlijke zelfwaarneming en kalmte. Violet is een krachti-
ge kleur, die verbinden als eigenschap.  
Wij hebben gekozen voor de kleur Oranje. Dat hebben we 
gedaan om iemand anders er blij mee te kunnen maken. 

Sam en Winston zouden regelen dat 

we iets gingen doen. Wij stemden en 

we kwamen met de uitslag dat wij naar 

de Vijverhof zouden gaan. Daar zouden 

wij spelletjes doen en eigen gebakken 

kniepertjes eten. We zouden op 7 okto-

ber naar De Vijverhof gaan, maar dat 

ging helaas niet door wegens corona. 

Toen kwamen wij met de klas op het idee om iets voor de hele 

school te doen. We gingen toen kniepertjes bakken voor heel de 

school en we gingen spelletjes doen met de hele school.  
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Kindcentrum De Regenboog 
Kleurt jouw toekomst! 

Tel: 0592-316723     deregenboog@ckcdrenthe.nl    
www.ckcderegenboog.nl 

Kijkje nemen  
Mocht u opzoek zijn naar een basisschool of kinderopvang en na deze 
mooie tekst van de kinderen benieuwd zijn hoe ons onderwijs er in de 
praktijk uitziet? Dan leiden wij u graag rond in ons kindcentrum. Neem 
gerust via onderstaande gegevens contact met ons op om een afspraak 
te maken.  
 
Met vriendelijke groeten, Het team van  
De Regenboog  

Iedereen uit onze klas kreeg een 
groepje om spelletjes mee te spelen. 
De kinderen vonden het heel gezellig 
en lekker. Het was pittig veel werk om 
zo 250 kniepertjes te maken, maar 
het is ons gelukt! We gaan ook nog 
naar de Vijverhof. Alleen niet in ver-
band met de regenboogstok. Wij 
gaan dat doen, omdat we dat had-
den beloofd. We weten alleen nog 
niet precies hoe laat en wanneer. 

Namens de kinderen van 
het Wolvenhol 
Sam en Joris 
 

mailto:deregenboog@ckcdrenthe.nl
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Versterken bestuur en wijkkrant 

 

Wij zijn op zoek naar iemand die het be-

stuur wil komen versterken! 

Op dit moment bestaat het bestuur uit de 

voorzitter, secretaris , penningmeester en 

twee algemene leden. We vergaderen ongeveer vijf tot zes keer 

per jaar. Deze vergaderingen vinden plaats in huis van de buurt 

De Schulp. 

Ook de wijkkrant is op zoek naar een enthousiast iemand die be-

reid 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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Loopgroep Assen-Oost 

Dag allemaal, beste lezers uit onze buurt. 

We hebben de vlag uit, want de coronamaatre-

gelen zijn niet 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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Hier kan volgende keer uw advertentie 

staan! 

Vraag naar de voorwaarden via de-
schulp@home.nl 
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Vrouwen van nu 

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. 

 -reisgroep 
-museumgroep 
-wandelgroepen; o.a. nordic walking groep 
-fietsgroepen 
-zwemgroep 
-leesgroepen 
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-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 
 
 
Welkom bij Kindcentrum Valkenhorst. In deze edi-
tie van de wijkkrant vertellen we iets over de Kin-
derboekenweek en over onze kleutergroepen.  
 
De Kinderboekenweek 
In oktober vond de Kinderboekenweek plaats. Wij 
doen ieder jaar mee de Kinderboekenweek. Het 
thema van de Kinderboekenweek was “Gi-Ga-
Groen”. Met een feestelijke opening op het school-
plein werd de Kinderboekenweek geopend.   
 
De kleutergroepen hebben binnen de Kinderboe-
kenweek met het boek ‘De blaadjesdief’ van Alice 
Hemming en Nicola Slater gewerkt. Een mooi en 
grappig prentenboekboek over de wisseling van de 
seizoenen. Het boek stond centraal binnen dit the-

Onze kleutergroepen 
Onze kleuters werken zowel klas-
sikaal 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).  

In de kleutergroepen wordt doelgericht 
en spelenderwijs gewerkt aan de ont-
wikkeling van de kinderen. We werken 
met thema’s, passend bij het seizoen of 
de actualiteit. De activiteiten sluiten aan 
bij de ontwikkeling en belevingswereld 
van kleuters.  
. . 
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Vriendelijke groeten, 
Team Kindcentrum Valken-

horst 

.  
 
Bent u op zoek naar een school voor uw zoon of dochter?  
Neem gerust contact met ons op en dan maken we een afspraak. 
We vertellen dan wie we zijn en wat we doen, en we laten u met trots 
onze fijne school zien. Contact opnemen kan via telefoonnummer: 
0592-820630, of via de mail: directie@kindcentrum-valkenhorst.nl 
Website: www.kindcentrum-valkenhorst.nl  
 
Decembermaand 
Nog even en dan is het jaar 2022 alweer voorbij. Wat gaat het snel! 
December staat bij ons op school in het teken van de decemberfees-
ten. Samen vieren we Sinterklaas en Kerst, blikken we terug op het 
afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2023.  
Een heerlijke, gezellige, feestelijke maand voor onze leerlingen, we 
kijken er allen naar uit. 

Maar ook is er veel aandacht voor bewe-

gen en muziek. De kleuters hebben een 

eigen speellokaal en bewegend leren is 

Taal- en rekenbegrippen en goed kijken en luisteren, komen 

volop aan bod, omdat deze vaardigheden belangrijk zijn voor 

het leren lezen en rekenen 

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
http://www.kindcentrum-valkenhorst.nl
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Bingo in huis van de buurt De 

Schulp 

 

  

 

 

 

 

Kom woensdag 23 november meedoen met onze gezellige sin-

terklaasbingo 

Aanmelden is niet meer nodig, maar wel handig! 

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

Woensdag 21 december kerstbingo aanvang ook om  

           20.00 uur  net als in voorgaande bingo’s. 

 

             Ben jij er weer bij? 
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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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Voorproefje 2023 

 Regelmatig bingoavonden 

 Opvoering ‘Een druppie rood in een emmer wit’ 

 Muziekavonden 

 Filmavonden 

En nog veel meer! Houd daarvoor de website in de gaten en de 

wijkkrant 

Heeft uzelf ideeën voor een bepaalde activiteit, maak het dan ken-
baar. Samen met het activiteitenteam gaan we op zoek naar de 
mogelijkheden. 
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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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Van de biljardclub 

Ik ben Herman Hemel, 95 jaar oud, en lid van de biljartclub “De 

Schulp” 

Op dinsdagmiddag in het speelseizoen ben ik in De Schulp omdat 

wij daar onze biljartmiddag hebben vanaf 13.00 uur.  

Waarom heb ik gekozen voor de sport biljarten. Dat zijn 2 overwe-

gingen, te weten: 

Als sociaal gebeuren 

Voor het bewegen 

 

Als sociaal gebeuren 

Tijdens de pauze bij het koffiedrinken vinden “boeiende” gesprek-

ken plaats. Wie weet wat daaruit kan voortvloeien. Misschien iets 

samen ondernemen. En de koffie is goed in De Schulp. 

Mijn ervaring is hoe ouder je wordt, hoe minder contacten je over-

houdt. Want hoe minder contacten je hebt, hoe groter de kans op 

eenzaamheid is. De biljartclub in de Schulp kan mede helpen om 

eenzaamheid te voorkomen.  

 

 Bewegen 

Biljarten is een sport waarin je veel beweegt. Je “dartelt” rond de 

biljarttafel om met een keu of biljartstok de 3 gekleurde ballen in 

beweging te zetten. En wel zodanig dat met je speelbal de 2 ande-

re ballen raakt. Als je dat lukt dan heb je een carambole gemaakt. 

Je moet soms rare bewegingen maken om te kunnen spelen. In-

zicht hoe te spelen krijg je onder meer door ervaring. 
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.   

Door vele gezondheidsmedia wordt bewegen voor iedereen gepro-

moot.   

Biljarten is een sport waarin je in een seizoen kampioen kunt worden 

maar ook de poedelprijs kunt krijgen. 

Men zegt “Mee doen is belangrijker dan winnen”. 

Daarmee ben ik het wel eens. Maar een partij winnen of een hoge 

score bereiken geeft toch een tevreden gevoel.  

Onze club is klein in ledenaantal. Pandemie en veroudering hebben 

dit mede veroorzaakt. Maar ook de verhuizing van “In de Klooster-

hof” naar “de Schulp” speelt daarin een rol. De Gemeente had te 

veel onroerend goed en besloot de “In de Kloosterhof” te verkopen.   

Biljarten kun je tot op hoge leeftijd doen. 

Misschien is biljarten iets voor u. Kom een keer kijken en spelen en 

mogelijk wordt u enthousiast. 

Natuurlijk kost biljarten geld. Maar naar mijn mening is dat het waard. 
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Kindcentrum Vredeveldschool 

Allerzielen. 

Het feest van ‘niet vergeten’. Alle kinderen kennen het gevoel van 
missen. Voor sommigen een vers gevoel van afscheid nemen, voor 
anderen het verdriet niemand gekend te hebben. Verdriet kwam op 
woensdag 2 november zomaar even onze school binnen en dit ver-
driet mag er ook zijn. Prachtige verhalen werden gedeeld en het 
onderwerp ‘dood en leven’ leek even onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden net als ‘donker en licht’. In elke groep was een mooie ge-
denktafel gemaakt. Op de gedenktafel lagen allemaal stenen van 
de kinderen waar zij een naam op hadden geschreven van de dier-
baren die zij willen gedenken op deze dag.  

Vandaag leg ik een steen, met jouw naam, bij de kaars, zo blijf jij 
bestaan!  
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GI GA GROEN  

Op school vinden wij lezen erg belangrijk. Tijdens de Kinderboeken-
week stond het lezen, het samen lezen dan ook centraal. Fijn lezen in 
onze leeshut op het leerplein en de kleuters hebben samen gelezen 
met de leerlingen van de bovenbouw. Er werd aandacht geluisterd en 
heel goed samengewerkt. De leerlingen van groep 3-4-5 zijn samen 
naar het bos geweest! Fijn ontdekken met elkaar hoe de natuur er uit-
ziet, ruikt en voelt!   

Kinderopvang 

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

kunt bij ons terecht voor peuter – en kinderopvang en daarnaast 

bieden wij ook voor – en naschoolse opvang aan.  

Nieuwsgierig? 

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

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

en om onze fijne school te laten zien.  

Tel: 0592 317620/ Email: vredeveldschool@primenius.nl  
Met vriendelijke groet, 

Team Vredeveldschool  

mailto:vredeveldschool@primenius.nl
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Peuteropvang in Assen-Oost 
 
Kent u de peuteropvang? Peuteropvang is speciaal voor kinderen 
van 2 en 3 jaar ontwikkeld en wordt aangeboden binnen Kinder-
opvang Assen-Oost. Peuteropvang is goed vergelijkbaar met het 
peuterspeelzaalwerk, dat in januari 2019 is overgegaan naar de 
onderwijsbesturen. Spelend worden kinderen voorbereid op een 
soepele overgang naar groep 1.  
 
Peuters komen 2 dagdelen (ochtenden) per week bij ons in vaste 
groepen bij elkaar. Wij hebben 2 peuteropvang groepen: 1 peu-
tergroep in Kindcentrum Valkenhorst en 1 peutergroep in MFA de 
Orchidee. De kinderen spelen, leren en ontwikkelen in een veilige 
omgeving. Als er gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde 
VVE-aanbod (Vroege Voorschoolse Educatie) kunnen de kin-
deren zelfs nog 2 extra dagdelen komen.  
 
Aan de hand van het programma Uk & Puk organiseren we leuke 
en leerzame activiteiten. Het programma Uk & Puk is speciaal 
ontwikkeld voor kindcentra en peuteropvang. Puk is een pop en 
een speelkameraadje van de kinderen. Het doel van het pro-
gramma Uk & Puk is om kinderen tussen de 0 en 4 jaar in hun 
ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en te ontdekken. 
Uk & Puk biedt kinderen de speelruimte om vaardigheden te oe-
fenen op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens, 
omgaan met elkaar, bewegen en ruimtelijk begrip. Zo zorgen we 
voor een optimale overgang naar het basisonderwijs! 
 
Denkt u aan peuteropvang voor uw zoon of dochter? Wilt u meer 
informatie over peuteropvang? Neem dan eens een kijkje op 
www.plateau-kinderopvang.nl en klik op Peuteropvang.  

http://www.plateau-kinderopvang.nl
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Uitnodiging 

 

Graag nodigen wij u uit als gebruiker van huis van de buurt De 

Schulp voor een kersthapje en drankje. 

We willen met elkaar terugblikken op het jaar 2022 op vrijdag 

23 december. 

U bent vanaf 19.00 uur welkom en om 22.00 uur sluiten de deu-

ren van huis van de buurt De Schulp voor een welverdiende 

vakantie. 
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Iets over Valkenstijn (16) 

 

 

In vorige afleveringen kon u iets lezen over Herman Roelof Wolf van 
der Feltz, de nieuwe eigenaar/bewoner van Vredeveld na drie genera-
ties Van Welvelde. Een nieuwkomer in Drenthe en een levensgenieter 
met niet zo veel geld, lijken we te kunnen opmaken uit de brieven van 
zijn zwager. Toch deden hij en zijn kinderen het voortreffelijk. Hijzelf 
was 35 jaar lang ette voor het dingspil Rolde en meerdere malen ge-
deputeerde. Vooral dat laatste was een prestatie. Zijn adellijke titel 
werd hier niet officieel erkend, waardoor hij veel minder kans had om 
gekozen te worden voor die functie. Naast deze taken ging hij er al 
snel toe over om het grootste deel van het werk op zijn landerijen zelf 
te leiden en de rest over te laten aan een of meer pachters. Blijkens 
een belastingregister is hij dan een zogenaamde halve boer, die in 
plaats van vier slechts twee werkpaarden houdt. Omdat hij daarnaast 
ette is, wordt hij aangeslagen voor drie paarden.  

Herman was in 1700 geboren op het huis Westerflier bij Diepenheim.  
Aanvankelijk had hij evenals zijn vader, grootvader, overgrootvader en 
betovergrootvader gekozen voor een militaire loopbaan. Toen hij in 
1739 in het huwelijk trad, was hij kapitein in het Staatse leger, hij nam 
pas ontslag kort nadat hij ette was geworden. Een militaire loopbaan 
was in die tijd niet zonder risico. Zijn vader was jong gesneuveld, een 
van zijn eigen zonen sneuvelde eveneens en zijn oudste zoon kwam 
om bij de ontploffing van zijn fregat. Herman overleed in 1781, ruim 80 
jaar oud. Hij werd onder het familiegestoelte in de Asser kerk begra-
ven. Zijn vrouw volgde hem vijf jaar later. 

Dankzij bewaarde belastingpapieren weten we nog meer. Uit een op-
gave in 1747 kunnen we opmaken dat de buitenmuren van het woon-
huis helemaal gemetseld waren. Dat was in die tijd niet vanzelfspre-
kend. Slechts met enkele particuliere huizen in het plaatsje Assen lijkt 
dat het geval te zijn geweest en die waren dan nog een stuk kleiner. 
De meeste huizen daar hadden zogenaamde vakwerkmuren:  
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met leem aangesmeerd gesmeerd vlechtwerk tussen stevige palen 
die ook het dak droegen. Bij het huis Vredeveld hoorden ook twee 
grote schuren van vakwerk: één ten Suiden van het woonhuis en 
één ten Noorden. De schuur ten Noorden was tevens de woonplek 
van pachtboer Roelf Meijer. In het huis zelf woonde de Hoogwelge-
boren Heer Van der Feltz met zijn gezin en een knegt, een meit en 
een kindermeit. De landerijen lijken zich toen beperkt te hebben tot 
een hof van ruim een kwart hectare, een iets grotere appelhof en 
drie hectare weidekampen, met aan de weg nog twee woeste kam-
pen. Bovendien bezat Van der Feltz ruim vijf hectare zaailand op de 
Vredeveldsche es. Het grote stuk veldland aan de overzijde van de 
weg naar Rolde dat Van Welvelde in 1652 had verworven, wordt 
niet genoemd. Het was hoogstwaarschijnlijk beplant met bomen, 
zodat er geen belasting over betaald hoefde te worden en het dus 
ook niet vermeld wordt. Later zou Van der Feltz nog land en zelfs 
een pachtboerderij erbij kopen. 

Mieke Kraijer-Otjens 
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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  

Maandag van     8.30   -   17.00 uur  19.00  - 23.00 uur 

Dinsdag van       8.30   -   17.00 uur  19.00 -  23.00 uur 

Woensdag van   8.30   -   17.00 uur  19.00  - 23.00 uur 

Donderdag van   8.30   -   17.00 uur  19.00 - 23.00 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 


