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Van het bestuur 

Beste buurtgenoten van Assen-Oost. 

 

In 2004 zijn we vanuit het Noorderpark naar Assen-Oost verhuisd. 
Het was een kleine schok voor de  kinderen die zich afvroegen of de 
vriendjes uit de oude buurt nog wel zouden komen. Dat bleek achter-
af wel mee te vallen, ze kwamen wel en de kinderen konden na een 
tijdje wel weer wennen hier. Voor ons zelf viel de verhuizing ons ook 
allemaal wel mee. We kwamen terecht in een wijk waar alle voorzie-
ningen vlakbij zijn. Een mooi winkelcentrum en een sporthal, een 
tennisbaan in het bos en wandelmogelijkheden zo direct vanaf huis 
het Amelterbos of de natuur in. Er stonden nog wel wat oude duplex- 
woningen waar het een rommeltje was, maar die stonden op de no-
minatie om gesloopt te worden. Daar zijn prachtige woningen voor 
teruggekomen. Ook worden lege plekken die ontstaan door afbraak 
van de oude bebouwing snel opgevuld met mooie nieuwbouw. Het 
winkelcentrum werd vernieuwd en  in de loop van de tijd is de buurt 
van deze nieuwbouw enorm opgeknapt. 

Voor het sporten konden we terecht op de genoemde tennisbaan en 
voor tafeltennis maakte ik kennis met huis van de buurt De Schulp. 
Dan kom je er achter dat er nog een hele rij andere activiteiten daar 
plaatsvinden, wel twintig, zoals vermeld staat in de wijkkrant van De 
Schulp. Er is voor iedereen wel wat te doen. 

Een paar jaar geleden werd ik gevraagd of ik penningmeester van 
De Schulp wilde worden en dat doe ik nog steeds graag. Het is be-
langrijk na je pensionering mensen uit de wijk te ontmoeten en voor 
de wijk wat te kunnen doen. Je leert daardoor dan ook weer nieuwe 
mensen kennen. 

De coronaperiode was een vervelende periode waar we geconfron-
teerd werden met sluiting van huis van de buurt De Schulp en beper-
kingen. Dankzij de financiële bijdragen van de gemeente en de NOW
-regelingen van het UWV zijn we deze periode goed doorgekomen. 
Deze periode is gebruikt om het interieur van De Schulp eens flink 
op te knappen. Alle zalen hebben weer een fris uiterlijk en er ver-
scheen een leeshoek. Ook de gezellige bar kreeg een opknapbeurt. 
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Het is mooi dat alle activiteiten na corona weer begonnen zijn en dat 
er zelfs nieuwe activiteiten bij zijn gekomen. 

Ik kom door het tafeltennis ook in andere buurtcentra in Assen die 
lang niet zo mooi en zo groot zijn als de Schulp en dat betekent dat 
we hier een wijkcentrum hebben waar we trots op kunnen zijn. 

 

Aart van den Berg 

Penningmeester huis van de Buurt De Schulp. 
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Kindcentrum De Regenboog 
Kleurt jouw toekomst! 
 

Inzetten voor een ander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het is al even geleden, maar de maand december stond voor ons in 
het teken van je inzetten voor een ander.  
 
Zo heeft een stamgroep lege flessen ingezameld en meer dan 100 eu-
ro opgehaald. Met dit geld hebben de kinderen eten voor de voedsel-
bank gekocht. 
 
Daarnaast is er een kerstmarkt georganiseerd. Voor deze markt is er 
van alles door de kinderen gemaakt en gebak-
ken. Er is in korte tijd ongeveer 900 euro opge-
haald! Het was een groot succes.  
 
Een gedeelte van dit geld wordt geschonken aan 
het Leger des Heils. De kinderen hebben voor dit 
doel gekozen, omdat zij niet willen dat er nog 
mensen in de kou buiten moeten slapen. De rest 
van het geld wordt besteed aan een onderdeel 
voor de kinderen op school.  
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Gewone activiteiten 
De komende maanden staan in het teken van rust en de ‘gewone’ 
activiteiten. Daarnaast staan de Cito-toetsen en het rapport de ko-
mende maanden centraal.    
 
Kijkje nemen  
Mocht u opzoek zijn naar een basisschool of kinderopvang en be-
nieuwd zijn hoe ons onderwijs er in de praktijk uitziet? Dan leiden wij 
u graag rond in ons kindcentrum. Neem gerust via onderstaande ge-
gevens contact met ons op om een afspraak te maken.  
 
Met vriendelijke groeten, het team van De Regenboog  
 
Tel: 0592-316723     deregenboog@ckcdrenthe.nl    
www.ckcderegenboog.nl 

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 

Ook kunt u voor al uw ansichtkaarten, tijdschriften, boeken, 

feest, kantoor en leuke cadeauartikelen bij ons terecht. 

mailto:deregenboog@ckcdrenthe.nl
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Violenactie 2023     

 

 

                                          

Ieder jaar wordt door de speeltuinvereniging Anreperstraat en omge-

ving een violenactie gehouden. Hopelijk komt er ooit een mogelijkheid 

om heel Assen-Oost te voorzien van deze violen. Hieronder een stukje 

over een mooi initiatief in onze wijk.  

Violenactie 2023 

14 januari is de violenactie weer gestart. Ruim 60 vrijwilligers gaan de 
komende 4 weken met de welbekende gele bestelbriefjes langs de 
deuren om viooltjes te verkopen. 
 
In het gebied van onze buurtvereniging Anreperstraat e.o. en 
Diepstroeten kunt u hen aan uw deur treffen. 
Ondanks de flinke prijsverhogingen op bijna alles, zijn onze viooltjes 
net zo goedkoop als vorig jaar. Te weten 1 bakje met 10 viooltjes erin 
voor € 3  en 3 bakjes voor € 8 . 
U kunt bestellen in de kleuren geel, blauw, wit of mix. Mix kan alles 
zijn, tot oranje aan toe.  Ook zijn er kleine tweekleurige bosviooltjes 
verkrijgbaar. 
 
Op 11 maart worden de bloemetjes dan straat voor straat bij u thuis 
gebracht door de welbekende trekkers. Wat een luxe toch! 
We hopen dat de actie weer succesvol gaat worden. De kachel in het 
buurthuis “de Zonnereep” moet bij alle activiteiten die er zijn wel blijven 
branden.  
Voor al onze leuke activiteiten kunt u altijd 
kijken op de website www.zonnereep.nl 
 
Met vriendelijke groet  
Gerard en  Elies 
Telefoonnr. 0592 312904 
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Bridgecursus deel 2 
 
Beste bridgeliefhebbers,  
 
Er komt weer een bridgecursus deel 2 in huis van de buurt De 
Schulp, Buizerdstraat 10,  Assen-Oost vlakbij het station. 
  
We beginnen op maandagmiddag 23 januari om 14.00 uur en eindi-
gen om 16.00 uur. U betaalt voor 11 keer alleen de zaalhuur ( €40 ) 
en eventueel uw eigen consumptie.    
 
Mijn naam is Henk Bastiaans (70 jaar), gediplomeerd bridgeleraar 
en wedstrijdleider.  
U krijgt theorie, maar vooral veel praktijk. U kunt zich opgeven via: 
deschulp@home.nl 
 
Graag tot ziens op 23 januari! 
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Juridisch Loket 
 

Afsluitverbod energie tot 1 april 2023 
 
 
Op dit moment levert de hoge energierekening in veel huishoudens 
problemen op. Normaal mag een energieleverancier u bij een betaal-
achterstand van uw elektriciteit en gas afsluiten. Tot 1 april 2023 mag 
u niet zomaar worden afgesloten van uw elektriciteit en gas als u niet 
betaald.  
 
• Afsluiten elektriciteit en gas  
Als er een betalingsachterstand is ontstaan bij uw elektriciteit en gas-
rekening, heeft de energieleverancier de mogelijkheid om u af te slui-
ten. Een uitzondering hierop is als het winter is of als u in de schuld-
hulpverlening zit.  
 
• Niet afsluiten tot 1 april 2023 
Voor energieleveranciers gelden er tot 1 april 2023 extra regels voor-
dat zij u af mogen sluiten. De energieleverancier moet eerst een aan-
tal stappen hebben doorlopen. Als u een betalingsachterstand heeft 
moet u minstens 3 keer een betalingsherinnering krijgen. U krijgt dan 
steeds 14 dagen de tijd om te betalen. Daarnaast moet u een beta-
lingsregeling aangeboden krijgen. Deze betalingsregeling moet voor 
u te betalen zijn. De energieleverancier moet ook aan  u laten weten 
dat u hulp kunt krijgen als u schulden heeft. Als laatste moet er alles 
aan worden gedaan om persoonlijk contact met u te krijgen. Dit kan 
door middel van brief, e-mail of telefonisch.  
 
• Schuldhulp gemeente 
Als er geen persoonlijk contact met u mogelijk is, dan stuurt de ener-
gieleverancier een melding naar de gemeente. Uw gemeente neemt 
dan binnen 4 weken contact op met u. Dat zal gaan om een gesprek 
over de schuldhulpverlening. De energieleverancier mag u in deze 4 
weken niet afsluiten. Als u het aanbod van de gemeente met betrek-
king tot de schuldhulpverlening accepteert, dan geldt opnieuw een 
termijn van 4 weken waarin u niet mag worden afgesloten.   
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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/. 

Welkom op woensdagochtend 

Maak kennis met andere buurtbewoners onder het genot van een 

kop koffie of thee. 

Iedere woensdagmorgen wordt er door Jannie en Leon een gratis 

bakkie geschonken in de instuif van huis van de buurt De Schulp. 

U bent welkom vanaf 10.00 
uur tot 11.30 uur. 

 

  

http://www.juridischloket.nl/contact/
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BUURTTEAM ASSEN-OOST staat voor u klaar 

Uiteraard wensen we iedereen ALLE GOEDS voor het nieuwe jaar 2023!  
En tegelijk beseffen we dat het voor veel mensen moeilijker is of zal worden… 
Gelukkig zijn er ook steeds meer voorzieningen en regelingen waar mensen in de knel 
gebruik van kunnen maken.  
 

Maakt u zich zorgen voor uw eigen situatie of die van een ander? 
Blijf er niet mee rondlopen, maar neem contact op om samen te kijken wat kán. Dat geldt 
ook voor ideeën of activiteiten in uw buurt; we kunnen helpen het voor elkaar te krijgen. 
Loop vrijblijvend binnen of meldt u aan tijdens ons inloopspreekuur: 

iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur aan de Brunelstraat 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 ma-
ken van hun kennis en ervaring of doorverwijzen als het nodig is.  
 

Het buurtteam -Djodjie, Dylan, Anoeshka, Jasper, Ria, Michael, Sita en Koen-  
Is ook bereikbaar via      

Mail: assenoost@vaartwelzijn.nl 
Telefoon: 088 123 09 99  (nummer van Zorg en welzijn)  

Facebook:  buurtteam Assen-Oost 
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Iets over Valkenstijn (17) 

 

In het Rijksmuseum te Amsterdam is een prachtige zilveren schaal te 
bewonderen die afkomstig moet zijn uit het huis Vredeveld. Aan deze 
mand zit een bijzonder verhaal vast: het is een zogenaamde luier- of 
bakermand voor de babyuitzet. Tussen ongeveer 1650 en 1700 was 
het onder de elite in ons land een rage om als peetgeschenk een lui-
ermand van zilver aan de boreling te geven. Een kostbaar cadeau – in 
een brief uit 1650 schrijft een dame dat zij doopgetuige was geweest 
van haar kleinzoon en hem toen een zilveren benne gegeven had die 
225 gulden kostte. Dat bedrag was niet alleen zo hoog vanwege de 
zilverwaarde. Dergelijke manden konden ware kunstwerken zijn. 
‘Onze’ luiermand is dat zeker. 

 

De luiermand in het Rijksmuseum kan op grond van de stijl gedateerd 
worden op het derde kwart van de 17

e
 eeuw. De naam op het schildje 

aan de bovenrand wijst op Efraïm van Welvelde, een zoon van jonk-
heer Zeino Joachim van Welvelde. Zeino was ontvanger-generaal van 
de Landschap Drenthe en gevestigd te Assen en later op Vredeveld.  

Efraïm was een kind uit zijn tweede huwelijk en is dus na 1655 gebo-
ren. Onlangs kon worden aangetoond dat hij vóór 12 februari 1661 
werd gedoopt. Bij deze belangrijke gebeurtenis traden gecommitteer-
den namens de Landschap op als peetvader. Het is dus zeer waar-
schijnlijk dat de zilveren luiermand een peetgeschenk was van de 
Landschap.  

De kosten kunnen geen bezwaar zijn geweest, al eerder gaf de Land-
schap aan leden van de familie Van Welvelde een duur huwelijks- of 
doopgeschenk, één keer zelfs ter waarde van 440 gulden. De Van 
Welveldes hadden in die tijd grote politieke invloed in Drenthe. Een 
jongere broer van Zeino, jonkheer Johan van Welvelde tot Ooster-
broek, werd zelfs gekozen tot drost, de hoogste gezagsdrager. 
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Méér over de luiermand kunt u lezen in het laatste nummer van het 
Asser Historisch Tijdschrift. De foto is gemaakt door het museum.     

Mieke Kraijer-Otjens  

Volgens het Rijksmuseum is de luiermand gemaakt door een zilver-
smid in Amsterdam. Het is echter ook mogelijk dat hij van elders, bij-
voorbeeld uit het toen eveneens welvarende Deventer komt.    

Naar alle waarschijnlijkheid is hij niet op bestelling gemaakt. In de 
loop van de 17

e
 eeuw groeide de welvaart in de Republiek zo sterk, 

dat veel mensen zich een zilveren voorwerp konden permitteren. Zil-
versmeden gingen toen een voorraad aanleggen die zij in een aparte 
ruimte in toonkasten te koop aanboden. Bij een luiermand werd de 
naam van de boreling in het schildje aan de bovenrand gegraveerd 
en de datum van de geboorte in het schildje daaronder. Opmerkelijk 
is dat hier iets fout is gegaan: op het schildje aan de bovenrand is de 
naam onjuist gespeld (er staat Eeferim V. Weelefelt) en het schildje 
aan de onderrand is leeg. Het eerste is verklaarbaar: de naam 
‘Efraïm’ kwam zeer zelden voor in die tijd en ‘Van Welvelde’ werd 
vaker geschreven als ‘Van Weelefelt of ‘Van Welefeldt’. Het geeft 
wel aan dat de luiermand geen geschenk was van een familielid. Het 
lege schildje aan de onderrand is op dezelfde manier verklaarbaar. 
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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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Versterken wijkkrant (spoed!) 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een enthousiast iemand die mee 

wil helpen met het maken van de wijkkrant. Er zijn nu twee mensen 

actief bij de krant betrokken, maar dat is te weinig. Wat komt erbij 

kijken: mensen uitnodigen per mail om een artikel te sturen, zoeken 

naar nieuwe mensen die een interessant stukje willen plaatsen in de 

krant, digitaal in elkaar zetten van de krant en eventueel voorzien 

van actuele plaatjes. Het is de bedoeling dat de krant foutloos op de 

site gezet wordt. Er is een eindverantwoordelijke hiervoor, maar het 

zou prettig zijn om  nog iemand te hebben. De krant komt  zes keer 

per jaar uit. Er zijn ongetwijfeld mensen die wat tijd over hebben en 

mee willen denken en helpen aan de krant. Meld u aan!  

Heeft u zin om ook iets te doen voor het wijkcentrum in Assen-Oost, 
stuur dan een mail naar deschulp-assen.nl 
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Loopgroep Assen-Oost 

Allereerst een voorspoedig en ook gezond nieuwjaar en vanuit de 

loopgroep ook een sportieve wens, of je nu wel of niet meedoet 

maakt daarbij niet uit.  

We gaan ook in het nieuwe jaar weer onze kilometers maken, zoals 

bekend doet een ieder dat op zijn eigen tempo of op zijn eigen ni-

veau. Het mooie is als je bij een groep traint, je dan niet die pro-

gramma’s zelf hoeft te bedenken. Dat doe ik voor jullie, dat is toch 

mooi meegenomen.  

We zijn natuurlijk een trainingsgroep. Maar ook het aspect van ge-

zellig samen actief zijn speelt een belangrijke rol in onze wekelijkse 

trainingen. We proberen op jouw niveau dat te doen wat mogelijk is. 

Als we een grote groep hebben is er vaak wel iemand met dezelfde 

mogelijkheden als de jouwe en dan heb je zomaar een loopmaatje. 

De ervaring leert dat samen op kunnen lopen minder moeizaam gaat 

dan alleen. 

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

het parkeerterrein bij het winkelcentrum Vredeveld. Als je wilt mee-

doen kun je daar zo aansluiten. Als je graag eerst wat meer informa-

tie wilt kun je bellen met mij. Ik ben de trainer, Karel Vos, 06 

45446383. 

Wellicht tot ziens. 

Met sportieve groet, Karel Vos 
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Hier kan volgende keer uw advertentie 

staan! 

Vraag naar de voorwaarden via de-
schulp@home.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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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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Kindcentrum Valkenhorst 
 
 
 
Welkom bij Kindcentrum Valkenhorst. We zijn inmiddels weer ge-
start na de kerstvakantie, maar in deze editie van de wijkkrant blik-
ken we nog even terug op de gezellige feestmaanden.  
 
Lampionnenshow  
Donderdag 10 november vond onze jaarlijkse lampionnenshow 
plaats. Alle leerlingen van de 
school hebben een prachtige 
lampion gemaakt en de school 
was geweldig versierd door de 
ouders van de Ouderraad. Alle 
lampionnen stonden deze 
avond in de school en waren te 
bezichtigen door ouders, opa’s, 
oma’s, etc, iedereen was wel-
kom om ze te komen bewon-
deren.  

Sinterklaasviering  
Vrijdag 2 december hebben we met alle groepen Sinterklaas ge-
vierd. Sinterklaas kwam op de tractor op school aan en werd ver-
welkomd door alle leerlingen  
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Kerstviering 
Van de sinterklaasviering gingen we zo door naar de kerstviering. De 
versieringen in de school werden aangevuld met alle kerstdecoratie en 
het zag er allemaal wederom prachtig uit.  
Onze kerstviering bestaat ieder jaar uit een aantal onderdelen.  
Woensdag 14 december vond ons kerstcircuit plaats.  

Na het welkomstwoord ging Sinterklaas met zijn Pieten de school 
in en bezocht hij de peuters en de groepen 1 t/m 4. Gezellig sa-
men zingen, kletsen met Sint en de Pieten, kunstjes laten zien, ca-
deautjes geven, etc. Sint was onder de indruk van de vele talen-
ten.  
De groepen 5 t/m 8 hebben ook in de eigen groepen het Sinter-
klaasfeest gevierd met mooie gedichten en fantastische surprises. 
We kijken terug op een geslaagde Sinterklaasviering  

Deze ochtend werden alle leerlingen ingedeeld in verschillende 
groepen. Onder leiding van de leerlingen van groep 8 zijn alle 
groepjes langs de verschillende onderdelen van het circuit gegaan. 
Er werd van alles aangeboden, van spelletjes tot knutselen tot het 
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Dinsdag 20 december en woensdag 21 december hebben de leer-

lingen van groep 3 iedereen getrakteerd op een voorstelling, zij 

speelden het kerstverhaal. Dinsdag voor de leerlingen van groep 4 

t/m 8 en woensdag voor de kleutergroepen, de ouders, opa’s, oma’s 

etc. Dat vonden ze best wel een beetje spannend, maar wat deden 

ze het goed!  

Woensdag 21 december sloten we onze kerstviering af met het 
kerstdiner. Alle leerlingen mochten in hun mooiste kleding op school 
komen en genieten van een heerlijk diner, voor kinderen, door kin-
deren. Wat waren er heerlijke gerechten door de kinderen (en ou-

ders   ) gemaakt!  
Alle ouders/verzorgers waren tijdens het kerstdiner welkom om op 
school te blijven. De ouders van de ouderraad trakteerden op koffie/
thee met iets lekkers en DJ Gerrit zorgde voor de muzikale omlijs-
ting. Een gezellige, feestelijke avond! 

 0592-820630,  
of via de mail: directie@kindcentrum-valkenhorst.nl 
Website: www.kindcentrum-valkenhorst.nl  
 

Vriendelijke groeten, 
Team Kindcentrum Valkenhorst 

 
 

mailto:directie@kindcentrum-valkenhorst.nl
http://www.kindcentrum-valkenhorst.nl
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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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18 januari doen we weer een BINGO! 

  Aanvang 20.00 uur, toegang 18 jaar. 

    We spelen 10 ronden voor € 10,- 

    2e boekje € 5,- persoons gebonden! 

Jij komt toch ook weer? Iedereen is    

van harte welkom! 

 

De volgende bingo avonden zijn op: 

15 februari 

22 maart 

19 april 

17 mei   

21 juni 
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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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Potgrondactie 
 
29

ste
 Potgrondactie Asser Mannenkoor weer van start 

  
Het is inmiddels traditie dat inwoners van de gemeente Assen in het 
voorjaar potgrond kunnen kopen, dat door de mannen van het Asser 
Mannenkoor gratis aan huis wordt afgeleverd. 
Ook dit jaar kunt u hierop rekenen. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gaan de mannen niet meer ven-
ten langs de Asser deuren, maar moet de pot-
grond VOORAF worden BESTELD. 
Dat kan vanaf nu online via de website van het koor: 
www.assermannenkoor.nl . 
  
Degenen die niet beschikken over een computer  kunnen de potgrond 
ook telefonisch bestellen en wel dagelijks vanaf 19.00 uur op num-
mer: 0649874003.                                                                                   
                                                    
De levering van de potgrond vindt plaats vanaf eind februari tot in de 
maand maart en op plek waar dat wordt gewenst. De bloemen en 
planten zullen er dan ook dit jaar weer prima bij staan. 

  
 

http://www.assermannenkoor.nl/
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                Bremstraat 31 9404 CA  Assen 

                    Winkelcentrum Assen Oost 
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Vlucht Voorwaarts 

 

Een thuisgevoel voor statushouders 

door Julia Castro | 20 december, 2022 | Assen 

Vlucht Voorwaarts helpt nieuwe Nederlanders integreren en helpt 

gevestigde Nederlanders te kunnen leren van een andere cultuur. 

Wissam (34) en Jeffrey (30) hebben inmiddels een jaar lang om de 

week contact met elkaar. Ze zijn aan elkaar gekoppeld tijdens het 

traject van Vlucht Voorwaarts. Ze doen er beiden hun voordeel 

mee.  

Op een regenachtige decemberavond ontmoet ik Wissam en Jeffrey in 

het gezellige en mooi ingerichte appartement van Wissam. Hij heeft 

ook een kat, genaamd Poes. Ontmoet tijdens zijn verblijf in het asiel-

zoekerscentrum en nooit meer van zijn zijde geweken. De tafel is mooi 

gedekt en er is heerlijk Syrisch gekookt door Wissam. 

Hier aan tafel zitten de mannen naast elkaar alsof ze elkaar al jaren 

kennen. Ze delen grapjes met elkaar en halen herinneringen  op van 

dingen die ze samen hebben beleefd. Leuke momenten maar soms 

ook verdrietige.  

Fake it till you make it 

Wissam woont nu 4 jaar in Nederland en spreekt erg goed Nederlands. 

Hij was actief bij het Noord Nederlands Toneel en gaat in januari begin-

nen met een cursus Duurzaam Bouwen, wat hij goed kan gebruiken als 

architect. 

“Als er iets is wat ik geleerd heb van Wissam is het: fake it until you ma-

ke it. Dit merk je ook door zijn doorzettingsvermogen en positiviteit”, 

vertelt Jeffrey. Wissam vindt dat Jeffrey behulpzaam is en vergeet nooit 

de eerste ontmoeting, waarin Jeffrey een boek meenam over kunst in 

Drenthe als cadeau, een mooi gebaar. 
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Wissam en Jeffrey bezoeken samen met andere buddy’s van Vlucht 

Voorwaarts het Drents Museum 

Lijkt jou het ook leuk om van betekenis te zijn voor een nieuwkomer 

en een andere cultuur te ontdekken? In februari 2023 start er een 

nieuwe lichting! 

Wil je meedoen of heb je vragen? Geef je dan op via  

www.vluchtvoorwaarts.nl of stuur een mail naar  

marjan@vluchtvoorwaarts.nl  
 

Andere cultuur, andere klok 

Wat ze beiden een van de grootste  verschillen tussen de Syrische en 

Nederlandse cultuur vinden is hoe er wordt omgegaan met de tijd. In 

Syrië kan je bijvoorbeeld om 10 uur ‘s avonds nog bij iemand langs-

gaan, zonder dit van te voren af te spreken. In Nederlands spreek je 

ver van tevoren af en ’s avonds uiterlijk om 20.00. 

Het is hierbij handig om te weten dat er in elke cultuur anders met de 

tijd wordt omgegaan. “Ook handig om te weten voor Nederlandse 

maatjes: als je met een Syrisch persoon afspreekt, verwacht geen 

korte afspraak. Er wordt namelijk volop gekletst, gegeten, filmpjes die 

bekeken moeten worden en nog meer gekletst.” Zegt Wissam. Jeffrey 

beaamt dit. Hij bleef altijd langer bij Wissam dan hij had verwacht. 

Of ze elkaar blijven zien na dit jaar? Zeker weten. “Nu zijn we buddy’s 

maar hierna vrienden”. 

http://www.vluchtvoorwaarts.nl
mailto:marjan@vluchtvoorwaarts.nl
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Jeugdtheaterschool 

INSCHRIJVING JEUGDTHEATERSCHOOL VAN GARAGE TDI 
WEER GEOPEND 

 

De Jeugdtheaterschool is de plek binnen Garage TDI waar kinderen 
van 6 tot 18 jaar op een leuke manier leren toneelspelen. Fantasie, 
plezier, ontdekken en samenspel zijn altijd het uitgangspunt van onze 
lessen. De Jeugdtheaterschool van Garage TDI is dé plek voor jong 
en oud(er), stille bewonderaars of podiumbeesten. Vanaf 13 februari 
gaan de lessen (het tweede blok) van de Jeugdtheaterschool van Ga-
rage TDI weer van start voor de groepen 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 jaar. 
Aanmelden is vanaf maandag 9 januari mogelijk. De lessen voor de 
groep 12+ zijn in september 2022 al gestart, waarbij de inschrijving 
direct voor een jaar is. Aanmelden hiervoor is dus helaas niet meer 
mogelijk.  
 
De Jeugdtheaterschool van Garage TDI heeft locaties door heel 
Drenthe. Je vindt ons in Assen, Beilen, Coevorden, Hoogeveen, Norg 
en Meppel. We bieden wekelijks lessen aan voor verschillende leef-
tijdsgroepen: 6 t/m 8 jaar, 9 t/m 12 jaar en 12+. Daarnaast zijn er jaar-
lijks diverse extra theateractiviteiten en presentatiemomenten. Meld je 
aan voor een proefles, om te ontdekken of het iets voor jou is, of di-
rect voor de hele cursus via www.garagetdi.nl. 

http://www.garagetdi.nl/
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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 tot 12.00 uur is ons vaste dagdeel. 
Gedurende de zomertijd werken we ook op de dinsdagavond van 
19.00 tot 20.30 uur. Wanneer het ‘s avonds vroeg donker wordt 
werken we regelmatig een dagdeel overdag in de tuin. We zijn mo-
menteel met 7 tuinders en hebben er graag mensen bij. 
 
Nu zijn we de tuin aan het bemesten voor het nieuwe seizoen, nog 
even en dan gaan we al weer voorzaaien. 
 
Ben jij enthousiast om zelf je eigen eten te verbouwen en dit van 
zaaien tot oogsten te zien groeien? Je bent van harte welkom. Je 
kunt een kijkje nemen op zaterdagmorgen en/of telefonisch contact 
zoeken met: 
 
Lida Adriaansen 06-10079258 

 
Zij kan je meer informatie geven en jouw vragen beantwoorden. 
We zien je reactie graag tegemoet! 
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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 

A Bunch of TwoLips                                                

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 


