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De contactpersonen Wijkvereniging staan 
achterin de Wijkkrant en op het gele middenblad 
de Take Out.  
 

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden 
kopij in te korten c.q. aan te passen zonder dat 
de inhoud van de kopij wordt gewijzigd.  
 
De redactie kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor eventuele druk en stijlfouten.

 



VOORWOORD 
 
Het is alweer november, nog 11 dagen voor Sint Maarten, 
17 dagen voor de intocht Sint Nicolaas, 35 dagen tot het 
heerlijk avondje, 55 dagen voor Kerst en 61 dagen voor 
Oud en Nieuw. Daar tussendoor de Kerstfair, de senioren 
Kerstmiddag en ja, u leest het goed, de verhuizing naar ons nieuwe 
onderkomen. In deze dagen waar het steeds eerder donker is en waarbij het 
niet aangenaam is om buiten te zijn en u daardoor misschien minder contact 
heeft met de omgeving, is het in De Dissel goed vertoeven. De koffie staat 
klaar en er zijn tal van activiteiten. Vaart Welzijn organiseert gezellige 
bijeenkomsten waardoor u, als er daar behoefte aan is, onder de mensen 
komt en misschien wel leuke nieuwe contacten opdoet. Ook zijn er nog 
voldoende cursussen waar u kunt instromen of een leuke activiteit bij de 
Ontspanningscommissie waar u aan kunt deelnemen. Ik denk hierbij aan 
bridgen, koersballen of klaverjassen. Er liggen elke dag twee kranten die u 
kunt lezen en er is wifi. Biljarten is ook een mogelijkheid informeer op 
maandag, dinsdag en woensdag avond maar eens bij de biljarters, overdag 
kan natuurlijk ook. Net als wandelen en handwerken. De kinderen worden 
niet vergeten zie de gratis workshop knutselen en de kinderdisco. De 
Cursuscommissie heeft nog een paar leuke cursussen. Informatie over het 
voorgaande vindt u elders in de krant of op onze website www.wvmarsdijk.nl. 
U leest, er is weer van alles te doen in uw wijkgebouw. De hele winter door. 
Verder een keur aan artikelen die het lezen waard is.  
Veel plezier bij het lezen. 
 
Namens de redactie Theo Buijs 
 

 
VOORTGANG DE NIEUWE DISSEL 
 
Hier is het laatste nieuws over de sloop van De Dissel en de verbouwing van 
de voormalige kinderopvang aan het Beemdpad tot ons nieuwe 
onderkomen. Inmiddels is bekend dat de Lidl gaat verhuizen naar het pand 
waar nu de Flitsverkoop Mega Outlet gevestigd is, aan de Weverstraat 2. 
Daar is nu de leeg verkoop aan de gang en binnenkort sluiten de deuren. De 
Lidl gaat dan het pand inrichten voor een tijdelijke winkel.  De verwachting is 
dat de Lidl in het winkelcentrum de deuren rond februari sluit en aan de sloop 
en nieuwbouw begint. De hele bouw zal ongeveer tot november duren. Het 
bestuur heeft als u dit leest een rondleiding in het nieuwe onderkomen gehad 
en heeft nu enig inzicht in de dimensies van de ruimtes. Hierdoor kunnen we 
gericht op zoek naar meubels en sfeerverlichting. Tot zover. 
 
Namens de redactie Theo Buijs 



OPROEP KERSTFAIR IN DE DISSEL VOOR 14 DECEMBER  
 
De voorbereidingen voor de jaarlijkse Kerstfair zijn alweer begonnen. Deze 
wordt georganiseerd door de Wijkvereniging m.m.v. de 
Winkeliersvereniging. Er zijn leuke activiteiten in kerstsfeer in en rondom 
het wijkgebouw. Dit jaar is de Kerstfair op zaterdag 14 december van 10.00 
tot 15.00 uur. U kunt kramen en tafels van 80 x 80cm kosteloos reserveren. 
Wilt u meedoen, dan kunt u zich nog opgeven bij Karola Hofstee,  
℡ 06-21241887 of via � karola-elehof@home.nl.  

 
Maatschappelijke stage 
Er komt heel wat bij kijken om zo’n dag te organiseren, daarom kunnen wij 
wel wat hulp gebruiken voor deze dag. Moet je voor school nog 
maatschappelijke stage-uren maken? Dan is het misschien leuk om dat op 
deze dag te doen. Denk bijvoorbeeld aan assisteren bij kerststukjes maken 
en de blenderbikes of broodjes worst verkopen. Heb je interesse of heb je 
vragen, bel of mail dan Karola Hofstee, ℡ 06-21241887 of via  
� karola-elehof@home.nl.  
  
Karola Hofstee 
 

 
OOIEVAAR TE HUUR 
 
Bij de Wijkvereniging zijn ooievaars te huur.  
De borg bedraagt € 15,00. De huur bedraagt € 0,50 per 
dag, met pop in luier € 0,75 per dag.  
Voor het huren of reserveren kunt u bellen met Ineke, ℡ 405092 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 30 november 2019 

in wijkgebouw De Dissel in Marsdijk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Vraag je favoriete liedje aan bij DJ Thom  



WORKSHOP VOOR DE JEUGD 

 
De Jeugdcommissie van Wijkvereniging Marsdijk 
organiseert een gratis workshop voor kinderen van 
8 t/m 12 jaar. Wat gaan we doen? 
De Wijkvereniging gaat verhuizen naar een nieuw 
pand en de jeugdcommissie heeft een 
inventarisatie gemaakt van de knutselspullen die 
aanwezig zijn. Met het beschikbare materiaal gaan 
we knutselen. De kinderen kunnen een cadeautje 
maken voor Sinterklaas of Kerstmis. We hebben bijv. een heleboel knopen 
gekregen en op Pinterest zijn leuke voorbeelden te vinden om daar wat 
mee te maken. We kunnen een surprise maken zodat uw kind zelf een 
cadeautje erin kan stoppen (Wat zal dit de ouders en verzorgers een rust 
geven ) Misschien heeft uw kind zelf een idee wat we kunnen uitvoeren? 
Laat het ons weten. 
 
Workshop:  knutselen met het beschikbare materiaal 
Plaats:   wijkgebouw De Dissel in Marsdijk 
Aantal lessen:  1 
Dag:   woensdag 6 november  
Tijd:   14.00 tot ongeveer 15.30 uur 
Prijs:   GRATIS. 
Aantal deelnemers: minimaal 6  
Docent:   Herma Veen en Jacqueline Smid 
 
Opgave via het aanmeldingsformulier van de Jeugdcommissie of stuur een 
mail naar � jeugd@marsdijk.nl. 
 

 

MARSDIJKERTJES 

 

Aangeboden: Bijles nodig voor wiskunde of natuurkunde voor de 
middelbare school?Man, opleiding technische universiteit, geeft 1 op 1 
bijles.Bel ℡ 342369 of � ferry.dekoning@ziggo.nl voor de 
mogelijkheden. 

Te koop: Goed onderhouden mobiele BBQ met elektrische 
startknop, incl. volle gasfles. Prijs n.o.t.k., voor vragen :         
℡ 06-31992719. 

Te koop: Altrex ladder 2x 10 treden met zijsteun. Prijs € 50,00                
℡ 06-11248902 

Te koop, gevraagd, gezocht, aangeboden en gevonden. voor en door 
particulieren.  



11 NOVEMBER IS DE DAG DAT MIJN LICHTJE BRANDEN MAG 
 
Fun & Feestverhuur Assen organiseert samen 
met de Wijkvereniging Marsdijk en de 
winkeliers van Winkelrijk Marsdijk dit jaar de 
lampionnenoptocht in Marsdijk, onder   
begeleiding van muziek.  
 
Wij kijken uit naar een fleurige stoet met 
prachtige lampionnen. De winkeliers zorgen 
weer voor een zak snoep en 
Fun&Feestverhuur Assen zorgt uiteraard voor 
een feestelijke afsluiting. We hopen op goed weer en een grote opkomst.  
Kom, zing en geniet! 
 
Programma:  

• Verzamelen bij De Dissel vanaf 17.00 uur 

• Start optocht 17.15 uur 
 
Fun & Feestverhuur Assen, Winkeliersvereniging en de 
Wijkvereniging Marsdijk. 
 

 
CONCERT MARSARIA 2019 
 
Op donderdagavond 19 december 
a.s. verzorgt het koor Marsaria een 
concert met als titel “Kerstvaria”. 

Tijdens dit optreden worden behalve 
kerstnummers ook nummers uit het 
vaste repertoire gezongen, zoals 
“Only time”, “Gabriëlla’s Song” en 
“Avond”. 
Het koor staat onder enthousiaste leiding van Julia Zaytseva. Het optreden 
begint om 20.00 uur in wijkcentrum De Dissel in Marsdijk. De zaal gaat 
open om 19.30 uur en de entree bedraagt € 5,00. De kaartverkoop start op                 
1 december a.s. Kaarten zijn te koop bij de bar in De Dissel of bij aanvang 
van het concert. 
Op zaterdag 14 december a.s. zal het koor ook twee keer optreden tijdens 
de “Kerstfair” in De Dissel. 
Het optreden zal hier om ongeveer 10.45 uur en 11.30 uur plaatsvinden. 
 
Marsaria Assen 
 



KERSTMIDDAG 18 DECEMBER IN DE DISSEL 
 
De Ontspanningscommissie van de Wijkvereniging 
Marsdijk organiseert een Kerstmiddag in De Dissel 
op woensdag 18 december. Aanvang 14.00 uur. 
 
We zullen ons best doen er een gezellige middag 
van te maken. 
Zo spelen de kinderen van Klankrijk Drenthe op hun 
muziekinstrumenten en geeft ‘Het Spoor Biester’ een 
optreden. 
Noteert u deze datum alvast? In het decembernummer volgt een uitgebreide 
aankondiging met een aanmeldingsstrookje. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De Ontspanningscommissie 
 

 
WIJKKRANTBEZORGER/STER GEZOCHT 
 
Wij zijn per onmiddellijk op zoek naar een 
bezorger/ster die de Wijkkrant 10 keer per jaar 
zou willen bezorgen in de Juweelstoep, 
Kristalstoep en Kornalijnstoep. Het zijn 106 
kranten.  
 
De krant wordt op de laatste vrijdag van de maand bij u thuis afgeleverd. Wij 
vragen u dan de krant zo snel mogelijk rond te brengen. In de maanden juli 
en augustus wordt er geen wijkkrant gemaakt. 
 
Het kost u ongeveer een uurtje van uw tijd. Wordt ook onderdeel van het 
team, dat er voor zorgt dat u de wijkkrant kunt blijven lezen; meldt u aan als 
bezorger/ster.  
U kunt contact opnemen met Agnes ℡ 343207 of ℡ 06-44816901. Zij kan u 
verdere inlichtingen geven.  
 
Redactie Wijkkrant 



COLLECTEROOSTER 
 
3 - 9 nov Alzheimer Nederland 
Momenteel hebben ruim 275.000 mensen in Nederland 
dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest 
voorkomende vorm is. In 2040 is dit aantal opgelopen naar 
een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als 
patiënt, als mantelzorger of binnen familie/vriendenkring. 
Als gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie zijn we de 
grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek, bieden we 
landelijk en regionaal met al onze vrijwilligers praktische hulp bij dementie 
en maken we Nederland dementievriendelijk. 
 
10 – 16 nov Het Gehandicapte Kind 
Er zijn meer dan 100.000 kinderen met een 
handicap in Nederland. Ze zitten bijvoorbeeld 
in een rolstoel, kunnen niet zien of hebben 
een verstandelijke beperking. Maar vaak is dat niet hun grootste probleem. 
Hun grootste handicap is dat ze eenzaam zijn. Sinds 2015 zijn er al meer 
dan 31 ‘Samen naar Schoolklassen’ opgericht. In zo'n klas krijgen kinderen 
met een ernstige handicap les binnen de muren van een gewone 
basisschool. Daardoor krijgen de kinderen met een handicap vriendjes en 
hoeven niet meer alleen te spelen en te leren. 
 
17 – 23 nov Nationaal MS Fonds 
Onwetendheid over de ziekte MS brengt, naast de 
klachten en symptomen, veel andere aspecten met 
zich mee: angst, depressiviteit, afhankelijkheid, 
maatschappelijke beeldvorming en passiviteit. Dat 
maakt MS een maatschappelijk probleem dat de hele samenleving raakt. 
Om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS 
heeft het Nationaal MS Fonds een coaching programma ontwikkeld dat 
erop gericht is om te kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. 
Dit heet het Can Do Behandelprogramma. 

 
24- 30 nov Leger des Heils Fondsenwerving 
Veel mensen kunnen niet voldoen aan de vaak hoge en 
ingewikkelde eisen van de Nederlandse samenleving. Er 
bestaat armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Er staat 
druk op persoonlijke levens en de planeet. Op onze 
laagdrempeligheid en doe-mentaliteit. Wij zijn onvoorwaardelijk betrokken 
bij mensen zonder helper. Wij zijn in Nederland aanwezig vanuit 75 
buurtlocaties, 60 geloofsgemeenschappen, 100 kleding(vintage)winkels, en 
271 hulpverleningslocaties. Wij zijn in 128 landen actief. 



WIJK-BOA 
 

Onze handhavers, ook wel 
Buitengewone opsporingsambtenaren 
(Boa’s), zijn te herkennen aan hun 
uniform en insigne. Ze hebben een 
hoge opsporingsbevoegdheid en 
mogen net zoals een politieagent een 
proces verbaal opmaken, maar dan 
met een afgebakende bevoegdheid.  
Handhavers worden voornamelijk 
ingezet bij overlast en ergernissen. Ze 
treden bijvoorbeeld op tegen 
parkeerovertredingen, het storten van 
illegaal afval en het niet aanlijnen van 
honden of het niet opruimen van 
hondenpoep. Ook het aanpakken van 
overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, zoals fietsen op 
een voetgangersgebied en openbaar gebruik van alcohol behoort tot hun 
taken.  
 
VOORSTELLEN VAN DE WIJK-BOA VOOR MARSDIJK 
 

Mijn naam is  Melissa Kiers. 
Sinds  juni 2019 ben ik werkzaam als Wijk-Boa van Marsdijk. Dit doe ik tot 
ongeveer maart 2020. Voordat ik hier ging  werken  heb ik de opleiding 
Handhaving, Toezicht en Veiligheid gevolgd en met succes afgerond. 
Daarna heb ik nog de opleiding leidinggeven (MBO) gevolgd.  
 
Ik ben werkzaam bij team Handhaving van de Gemeente Assen. 
Handhaving is er voor de leefbaarheid en veiligheid van Assen. Wij zijn 
zichtbaar  op straat en bieden hulp waar u dat nodig heeft en waar wij dat 
kunnen en mogen. 
 
Iedere woensdagmorgen ben ik aanwezig bij het spreekuur in De Dissel van 
09.30 uur tot 10.30 uur. 

  

Via deze  pagina zal ik u regelmatig op de hoogte houden van  
ontwik-kelingen en aandachtspunten in de wijk Marsdijk. 
 
Ik ben bereikbaar via �  m.kiers@assen.nl.  
Met vriendelijke groet, 
 

Melissa Kiers  

Insigne Boa 



UITNODIGING VOOR EEN GEZELLIG SAMENZIJN IN DE DISSEL 

 

U bent van harte welkom op dinsdag 12 november a.s. 

 van 10.30 tot 11.30 uur om 

samen met andere Marsdijkers een kopje koffie of thee te drinken 

met iets lekkers erbij. 

 

Ditmaal schuift Emmy Kollee van Icare bij ons aan. 

Zij kan uw vragen beantwoorden op allerlei gebied inzake haar werk 

 als wijkverpleegkundige en thuiszorg. 

 

We willen deze gezellige bijeenkomsten eenmaal per maand  

organiseren voor- en samen met u. 

 

Voor de volgende maanden willen we uitnodigen: 

De wijkagent 

 (hij was helaas ziek op onze bijeenkomst in oktober) 

De Asser Historische Vereniging die wat kan vertellen over de 

 geschiedenis van Marsdijk 

en een diëtiste. 

Als u ideeën heeft horen wij het graag. 

De inloop is vanaf 10.00 uur in De Dissel 

 

Hartelijke groet,  

Ontspanningscommissie van De Dissel 

Buurtteam Marsdijk Vaartwelzijn  

 

 

 
UITSLAGEN VOLLEYBAL 
 
 
 
 
Ma 23 sep Heren 1 Sudosa-Desto Marsdijkhal 2 – 1 

Ma 7 okt Dames 1 Quinto 5 Marsdijkhal 3 – 0 

Ma 7 okt HH Combi Heren 1 Hijken 2 – 1 

Ma 14 okt Mix 2 Novok Marsdijkhal 2 – 1  

Di 15 okt Sudosa-Desto 2 Dames 1 Olympushal 5 Uitgesteld 

Wo 16 okt Peelermarke 1 Mix 1 Peelohal 0 – 3  

 
Sportcommissie 



VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR HET BUURT INLOOP CENTRUM 
 

Wie wil beheerder zijn? 
 
Voor het nieuw op te zetten Buurt Inloop Centrum [BIC] in Marsdijk zoekt 
Mijn Buurt Assen één of meerdere beheerders. De beheerder heeft taken als 
gastheer voor bezoekers, schoonmaak, koffie zetten, tuinonderhoud, 
voorraadbeheer en andere veel voorkomende klussen in en rond de BIC. 
Tevens ben je aanspreekpunt voor buurtbewoners en lever je een bijdrage 
aan de leefbaarheid van de buurt. Het BIC is aan de Kiepheugte 90.  Het 
aantal uren is in onderling overleg af te spreken. 
 
Mocht u interesse hebben in één van de taken dan bent u natuurlijk ook van 
harte welkom om mee te helpen bij het BIC. Vele handen maken immers 
licht werk.  
 
Vaardigheden: 

• Goede sociale vaardigheden 

• Klantvriendelijk 

• Behulpzaam 

• Makkelijk contact maken 

• Samenwerken 
 
Verder is het belangrijk dat u het leuk vindt om verbindingen te leggen in 
Marsdijk. Mensen te ontmoeten en te activeren.  
 
Wilt u iets doen in, met en voor de wijk, meldt u dan aan via 
info@mijnbuurtassen.nl of bellen met Ans Veldhuis ℡ 06 511 77 225. 
 

 
KENT U DE WEBSITE VAN ONZE WIJKVERENIGING AL? 
 
Als u informatie wilt over de Wijkvereniging dan bent u op www.wvmarsdijk.nl 
op het juiste adres. 
Hier kunt u ook de wijkkrant lezen. 



HONDENSPEELPLAATS MARSDIJK 
 
Het is gelukt! Na 2 jaar zoeken hebben we een plek gevonden voor de 
hondenspeelplaats Marsdijk! De gemeente heeft ons een stuk grond 
toegewezen van ongeveer 1600 m2 op het Messchenveld, op het kaartje is 
de exacte locatie te zien. 
We hebben een tijdje niks van 
ons laten horen, maar zijn al 
die tijd achter de schermen 
druk bezig geweest om een 
plek te vinden en deze 
hondenspeelplaats te 
realiseren. Bij deze willen we 
ook de mensen die hun 
handtekening hebben gezet 
met de handtekeningenactie 
hartelijk bedanken en ook de 
mensen die al hebben 
gedoneerd bij het 4 mijl festival of op een ander moment. 
 
Vanaf nu gaan we regelmatig een update plaatsen in de Wijkkrant om 
iedereen op de hoogte te houden over de vorderingen van de 
hondenspeelplaats. 
 
We zijn met de gemeente gaan kijken bij het stuk grond waar de 
hondenspeelplaats gaat komen en op dit moment moet de grond eerst 
worden omgeploegd en effen worden gemaakt. Dan kan er gras worden 
ingezaaid en kunnen de hekken worden geplaatst. De planning is om dit in 
de komende maanden te doen, zodat het gras in het voorjaar is gegroeid en 
de hondenspeelplaats dan kan worden geopend. 
 
Wij zijn op dit moment ook nog hard op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om op wat voor manier dan ook bij te dragen aan het realiseren en/of 
het onderhouden van de hondenspeelplaats. 
Opgeven kan via � hondenspeelplaatsmarsdijk@outlook.com 
 
Ook hebben wij een Facebook pagina waar wij updates plaatsen: 
Hondenspeelplaats Marsdijk. 
 
Er zal in de toekomst een rekeningnummer komen waarop gedoneerd kan 
worden, hier zijn we druk mee bezig. 
We hopen op veel enthousiaste reacties! 
 
Vrijwilligers van de hondenspeelplaats Marsdijk 



JURIDISCH LOKET 

 

Deurwaarder en beslaglegging 

Als u een rekening niet betaalt, kan de 

schuldeiser naar de rechter. Vindt de rechter 

dat u de rekening moet betalen? Dan ontvangt 

u een vonnis. De deurwaarder betekent 

(bezorgt) eerst het vonnis aan u. De 

deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus 

achterlaten. 

 
In een vonnis staat welke rekening en de kosten voor de procedure u moet 

betalen. Met het vonnis mag de deurwaarder beslag leggen. Is het vonnis 

‘uitvoer bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen. 

Is uw schuldeiser een overheidsinstantie? Dan hoeft de rechter er niet aan 

te pas komen. De deurwaarder heeft dan voor beslagleggen alleen een 

dwangbevel nodig. 

 

Loonbeslag 

Na een vonnis van de rechter, mag de deurwaarder beslag leggen op uw 

inkomen, uitkering en toeslagen.  

De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet, dit is 

het gedeelte van uw loon of uitkering dat u nodig heeft om van te kunnen 

leven. Uw werkgever of uitkeringsinstantie maakt aan u de beslagvrije voet 

over. De rest van uw loon gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, net zolang 

totdat u de hele schuld heeft betaald. 

 

Bankbeslag 

Een deurwaarder mag beslag leggen op uw bankrekening als hij een vonnis 

van een rechter of dwangbevel heeft. Bankbeslag wordt vaak pas uitgevoerd 

nadat loonbeslag is geprobeerd. Er geldt bij bankbeslag géén beslagvrije 

voet. Echter kan uitwinning van het beslag onder omstandigheden misbruik 

van bevoegdheid opleveren. Dat geldt met name als er maar één inkomen 

op de bankrekening wordt gestort dat onder het bankbeslag is komen te 

vallen. Het is dan van belang aan te tonen dat er grote problemen ontstaan 

als het volledige bedrag geïnd wordt. Bijvoorbeeld dat huur, energie en 

andere vaste lasten niet betaald kunnen worden. 

 

Beslag op inboedel 

Met een vonnis of dwangbevel mag een deurwaarder beslag leggen op uw 

spullen. Dit heet goederenbeslag. De deurwaarder geeft een ‘beslagexploot’ 

af. Dit is een officieel stuk waarmee het beslag wordt gelegd. 



Bovendien maakt de deurwaarder een lijst van de spullen die in uw huis 

staan. Deze lijst heet een ‘proces-verbaal’. Om het proces-verbaal op te 

maken komt de deurwaarder bij u langs. De deurwaarder beschrijft zo 

nauwkeurig mogelijk wat precies onder het beslag valt. 

Bent u niet thuis? Dan mag de deurwaarder met politie en een slotenmaker 

naar binnen om het proces-verbaal op te maken. Hij kan ook een 

beschrijving maken van de spullen die hij door uw raam ziet. 

 

Waar kan ik zo nodig terecht voor juridisch advies? 

Neem contact op met het Juridisch Loket Assen als u nog extra informatie 

wilt of vragen heeft. Het Juridisch Loket Assen geeft u gratis informatie en 

advies met betrekking tot vele rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u 

naar advocatuur, mediators of overige instanties.  

Het Juridisch Loket Assen 

Overcingellaan 7 

9401 LA  Assen 

Open: donderdag van 9.00-11.00 uur. Telefonisch bereikbaar: elke werkdag 

van 09.00 tot 18.00 uur via ℡ 0900-8020 (0,25 ct p/m/). 

Internet: www.juridischloket.nl. 

 

 
NIEUW IN MARSDIJK: HERENBOERDERIJ INFO-AVOND 21 NOV 
 
Op woensdagavond 21 november strijkt het Team Herenboeren Assen neer 
om wijkbewoners van Marsdijk en andere geïnteresseerden te vertellen over 
een op te richten Herenboerderij. 
 
Een Herenboerderij gaat voorzien in het voedsel voor 200 gezinnen. Dat zijn 
ong. 500 monden. De boerderij voorziet in fruit, groente, kip, eieren en vlees. 
Iedere week kan men een pakket komen afhalen. 
 
Om zo’n boerderij te kunnen opzetten hebben we leden nodig. Deze leden 
leggen éénmalig € 2000,00 in. Eénpersoonshuishoudens leggen €1000,00 
in. Dit geld is nodig om afrastering te kopen, maar ook de runderen, kippen, 
fruitbomen en zaden moeten aangekocht worden. 
 
Vanaf het moment dat de Herenboerderij gaat starten, betaalt men 
maandelijks per persoon een vast bedrag voor de producten. Dit geld gaat 
naar nieuw aan te schaffen materialen, maar gaat ook zorgen voor een 
constant loon voor de boer.  
De boer die het werk voor de gezinnen doet, maakt een teeltplan. Daarbij 
heeft hij goed zijn oor te luister gelegd bij de gezinnen, want zij zijn het die 
mogen bepalen wát er verbouwd wordt. Het is hún boerderij. 



Er staat trouwens geen stenen boerderij op het land. De boer kan bv prima 
in Peelo wonen. Hij kan ’s ochtends het land bewerken en de dieren 
verzorgen en ’s avonds weer huiswaarts keren. Dat scheelt dus enorm in 
kosten. Dat land wordt trouwens niet aangekocht maar gepacht. Op deze 
wijze is het mogelijk om dit concept financieel perfect rond te krijgen. 
 
In Boxtel hebben ze al bewezen dat het kan. Herenboerderij Wilhelminapark  
draait nu bijna 4 jaar. Dat is heel fijn, want wij hier in Assen hoeven daardoor 
het wiel niet opnieuw uit te vinden.  

 

Waarom u mee zou moeten doen? 

De boer ontvangt een fatsoenlijk loon en is in fulltime dienst. De dieren lopen 
buiten te scharrelen. Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt. Geen kunstmest.  Het is een natuurinclusief concept waarbij de 
kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden op eigen erf. 
Een fijn detail is dat het voedsel dat van het land komt goedkoper blijkt te 
zijn dan dat het ligt bij de goedkoopste supermarkt in Nederland. 
 
Wilt u hier meer over weten? Kom gerust langs op 21 november. De koffie 
en thee staan klaar. Het begint om 19.30 uur. 
Meer informatie? 
U kunt Herenboeren Assen vinden op Facebook, Twitter en op onze website 
assen.herenboeren.nl  
 

Team Herenboeren Assen 



 



FIETSSNELWEG MARSDIJK 

 
U heeft vast wel gehoord van de 
Fietssnelweg die gerealiseerd gaat 
worden van Assen naar Groningen 
vice versa. Op zich natuurlijk een 
prachtig initiatief! De inloop informatie 
bijeenkomst hierover is geweest op 
dinsdagavond 3 september jl. Ter 
informatie, mocht u de inloop en de 
mogelijkheid aldaar van vragen/suggesties/bezwaren benoemen, gemist 
hebben: 
 
Wist u dat: 

*Voor dit fietspad een stukje  recreatiegebied moet worden  ingeleverd, te  
 weten het gehele zandpad (de Kanaaldijk) langs het Noord-Willemskanaal  
 van de Lonerbrug richting Vrieserweg? 
*Dit zandpad een 4 meter breed betonnen fietspad zal worden? 
*De schaapskudde hier dan niet meer kan komen? 
*De vissers niet meer met auto's naar hun visplek kunnen, en dus een    
 ander gebied aangewezen zullen krijgen? 
*Er niet meer met onaangelijnde honden gelopen kan worden? 
*De fietssnelweg na overleg met de Asser Roeiclub nu achter het   
 clubgebouw langs zal gaan? 
*Het deeltraject van de fietssnelweg aan het einde van het zandpad tot de   
 Taarlose brug, samen zal vallen met de bestaande  Vrieserweg? Dit blijft   
 dus, als uitzondering, een kort traject waarbij auto’s en fietsers samen   
 zullen gaan. 
*Deze Vrieserweg doorloopt richting Loon, zo ongeveer evenwijdig aan het   
 nu bestaande zandpad? 
*Het voor Marsdijkers wellicht een fijne oplossing zou zijn als het stuk   
 Vrieserweg evenwijdig aan het zandpad tot aan het einde zandpad ook  
 zo’n uitzonderingstraject wordt en hierdoor het zandpad ongemoeid zou  
 kunnen blijven? 
*Er nog wel een vergunning aangevraagd moet worden voor het realiseren  
 van het traject  fietssnelweg waar nu het zandpad loopt? 
*U het de gemeente kunt laten weten indien u bezwaren heeft tegen een   
 traject? 
*Er zelfs officieel bezwaar gemaakt kan worden tegen het realiseren van  
 een traject met  gemotiveerde reden(en)?  
*U deze vergunningsaanvraag en de mogelijkheid tot bezwaar hiertegen in  
 de lokale media zult tegenkomen ergens in de komende maanden? 
*U natuurlijk ook met meerderen tezamen bezwaar kunt maken?  Meer  
 draagvlak maakt het bezwaar zwaarwegender. 



Hoe maakt u officieel bezwaar? 
U moet belanghebbende zijn,  dus bv recreatief gebruiker van het zandpad 
zoals het er nu ligt. 
Ook moet u uw bezwaar schriftelijk kenbaar maken en ondertekenen. 
U richt deze aan:  
Algemene Commissie Bezwaarschriften 
P/a Gemeente Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen. 
Of naar � juridischezaken@Assen.nl 
Vervolg op een bezwaar is een Hoorzitting. U ontvangt dan van te voren 
het verweer van de gemeente. Hier kunt u tijdens de hoorzitting weer op 
reageren en uw mening/bezwaar  toelichten. 
De algemene Commissie voor Bezwaarschriften geeft advies aan de 
gemeente over uw bezwaarschrift. Hier kan de gemeente wel of niet in 
meegaan. Bent u het niet eens met de gemeente dan kunt u naar de 
rechter. Zie ook:   
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-
vervoer/wegen/doorfietsroute-assen/ontwikkelingen/ 
 
Wijkbewoner A. Deisz 
 

 
WERKEN MET DE E-OVERHEID 
Leer je overheidszaken digitaal te regelen met de 
cursus Werken met de E-overheid 
 
Tegenwoordig gaan acties als het wijzigen van een 
huurtoeslag, het zoeken naar werk en het doorgeven van een verhuizing 
allemaal digitaal. Wil je leren hoe je dit zelf kunt doen? Volg dan de cursus 
“Werken met de E-overheid” bij de bibliotheek van DNK! 
Iedere cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten 
leer je een DigiD aan te vragen en te gebruiken. Ook leer je handig 
informatie op te zoeken op websites van de overheid zoals Gemeente 
Assen, Belastingdienst en UWV. De bibliotheek stelt computers 
beschikbaar waarop gewerkt kan worden. Bovendien ontvang je een 
werkboek waarmee je oefeningen kan maken en alles nog eens rustig na 
kunt lezen. Aanmelden kan via de balie van De Nieuwe Kolk of telefonisch 
via ℡ 088-0128888. 
Wanneer:  
Maandagochtend 09.30 – 11.30 uur. Cursussen zijn gratis.  
Startdata van de cursusreeksen: 
maandag  4    november 2019   
maandag  6    januari 2020 
maandag 10    februari 2020 
maandag  16     maart  2020   



 

CURSUS NIEUWS NOVEMBER 2019 

 

STADSVERLICHTING, VERANDER DE WERELD VANUIT JEZELF 

 
Zondag 10 november is de huiskamer van De Dissel geopend voor een 
MEDITATIE in het kader van stadsverlichting.  
Verander de wereld vanuit je huiskamer, www.stadsverlichting.nu 
Iedere 2de  zondag van de maand kun je tijdens dit samenzijn tussen  
19.45 en 20.00 uur in stilte binnenkomen.  
Om 20.00 uur start de gezamenlijke meditatie. 
In stilte samen lopen, in stilte samen zitten en eventueel napraten. 
 
Bij de Hatha Yoga op vrijdagochtend is van 09.00 – 10.15 uur en van  
10.30 – 11.45 uur nog enige ruimte, evenals bij de Hatha Yoga op de 
woensdagavond van 20.30 – 21.45 uur; u kunt instromen!  
 
Bij Gitaarspelen op dinsdagavond kunt u altijd instromen, wees welkom! 
De beginnerscursus 1 is van 19.00 – 19.30 uur. 
De beginnerscursus 2 is van 19.30 – 20.30 uur. 
De gevorderden cursus is van 20.30 – 21.30 uur. 
 
Bij het Aquarelleren op basis van inzicht dat dinsdag 1 oktober is begonnen 
(van 09.30 – 11.30 uur) is nog ruimte om in te stromen. 
 
Bij de cursus Engels voor beginners die gestart is donderdag 3 oktober 
(van 19.00. – 20.30 uur) is nog enige ruimte om in te stromen. 
 
Bij de Teken en Schildercursus die begin oktober van start is gegaan (van 
20.00 – 22.00 uur) is op de dinsdag en donderdagavond nog enige ruimte 
om in te stromen. 
 
Bij de bloemschikcursus die op 7, 28 november en 19 december van   
19.30 – 21.30 uur gehouden zal worden, kunnen nog enkele mensen 
meedoen.  
U mag zelf uw bloemen en materiaal meenemen. 
 
Bij voldoende aanmeldingen gaan de cursussen door. 
 
Na overleg met de docenten is instromen bij de cursussen vaak mogelijk. 
 
Opgave voor de cursussen is altijd via een inschrijfformulier. 
Meer informatie over alle cursussen is te vinden op  
www.wvmarsdijk.nl of via 
� cursuscommissie@marsdijk.nl of via  
℡ 06-10227796 



CURSUS REANIMATIE EN AED, HERHALINGSCURSUS 2020 

Cursuscode: 48 

 

Op maandag 10 februari wordt een  
 

HERHALINGSCURSUS 
 REANIMATIE EN AED 

 
verzorgd volgens de richtlijnen van de  
Nederlandse reanimatieraad en de Hartstichting.  
Inclusief certificaat. 
 
 

De meeste Zorgverzekeraars vergoeden vaak geheel of gedeeltelijk de 
kosten van de cursus, dit kunt u gewoon bij uw eigen zorgverzekering 
navragen. 
 
Cursus:   reanimatie / AED / herhalingscursus 
Dag/Datum:  maandag / 10 februari  
Tijd:   19.30 – 22.00 uur    
Prijs leden/niet leden: € 17,50  
Aantal deelnemers: minimaal 7 
Docent:   Els de Vos 
Opgave:  via inschrijfformulier  
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl of    
   ℡06-10715830 
 

 

CURSUS BLOEMSCHIKKEN 3X OP DONDERDAGAVOND 
  Cursuscode:72B 

 

Tijdens de bloemschik- cursus gaat u bloemstukken maken van het 
materiaal dat u zelf meeneemt; op deze manier ontdekt u de  
mogelijkheden van het materiaal en uw eigen bloemensmaak. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden proberen we zo lang mogelijk 
bloemstukken te maken met alles wat de tuin en de natuur ons biedt. 
Aangevuld met materiaal van de bloemist of tuincentrum. 
Zo krijgt u waarschijnlijk wel voldoende inspiratie om tot een mooi werkstuk 
te komen. De docente geeft u de handvaten mee voor het bloemschikken. 
Sint Maarten, 1ste Advent en Kerstmis. 
 
Cursus:   bloemschikken 
Aantal/Dag/Tijd: 3 / donderdag / 19.30 – 21.30 uur 
Data:   7 en 28 november en 19 december. 



Prijs leden/niet leden: € 19,80 / € 26,40/ voor 3x. 
Aantal deelnemers: minimaal 7 en maximaal 10 cursisten 
Docent:   Gerda Wassen 
Opgave:  via inschrijfformulier. 
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl of   
   ℡ 06-10227796 

 
 

 
 

 
CURSUS DIGITALE FOTOGRAFIE VOOR BEGINNERS, JANUARI 2020 

Cursuscode: 115 B 

 
 
Deze cursus is voor 
iedereen die meer uit 
zijn digitale camera wil 
halen. 
Op de eerste avond 
gaan we bekijken wat 
de instellingen van de 
camera doen en waar 
ze voor zijn, zoals de 
instellingen voor 
belichting, ISO, witba-
lans en allerlei 
voorkeuzes.  
 



De 2de cursusavond staat in het teken van belichting, theorie en oefenen! 
Op de 3de avond bespreken we de ervaringen met wat er op avond 2 is 
uitgelegd, wat je met een flitser kunt doen en waar je objectieven voor 
gebruikt. Op de vierde en laatste avond gaan we bezig met het 
nabewerken. Met behulp van een aantal (freeware) programma's kijken we 
wat je kunt doen om de foto beter te maken. 
 
Het is fijn om op de eerste drie avonden een camera mee te nemen. Dat 
mag van alles zijn, van een wat uitgebreidere compact (met mogelijkheden 
om handmatig in te stellen) tot een uitgebreide DSLR. 
Op de vierde avond graag, indien mogelijk, de laptop meenemen. 
 
Cursus:   digitale fotografie voor beginners 
Aantal/Dag/Tijd: 4 / woensdag/ 19.30 – 21.30 uur 
Data:   8, 15, 22 en 29 januari 
Prijs leden/niet leden: € 26,40 /  € 36,00 
Aantal deelnemers: minimaal 7 en maximaal 12 cursisten 
Docent:   Bas Kramer 
Opgave:  via inschrijfformulier 
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl of   
   ℡ 06-10227796 
 

 
 



AANMELDINGSFORMULIER VOOR EEN CURSUS/WORKSHOP of 
ACTIVITEIT 2019 voor volwassenen of jeugd. 
 
BELANGRIJK: VERMELD DE CURSUSCODE indien van toepassing. 
Eén persoon per formulier 
 
Ondergetekende,  
Naam …………………………………………………………………… 
 
Adres  …………………………………………………………………… 
 
Postcode ……………………………...Tel.nr. …………………………… 
 
E-mail adres     ……………………………………………………………………. 
 
Lid  nee/ja, nr. …………………Leeftijd …  
(indien het lidmaatschapsnummer ontbreekt, betaalt u de niet-
ledenprijs) 
IBAN nummer:…………………………………………………………………… 
t.n.v.: ………………………………………………………………………………. 
 
Meldt zich aan voor de cursus/workshop of activiteit ………….................... 
 
Cursuscode indien van toepassing:… 
 
Docent(e): ………………………………… 
Startdatum:……………………………Aanvangstijd:…………………………… 
Verleent de wijkvereniging toestemming om eenmalig het cursusgeld ten 
bedrage van € ..…………….. automatisch van zijn/haar rekening af te 
schrijven en gaat akkoord met de voorwaarden voor aanmelding en 
inschrijving. Regel is, dat als men zich opgeeft, men het volledige 
cursusgeld moet betalen. 
Datum ……………………. Handtekening ……………………. 

Inleveren in De Dissel aan de bar of bij de administratie. 

Meerdere formulieren te verkrijgen aan de bar.  

 



AANMELDINGSSTROOK VOOR LIDMAATSCHAP WIJKVERENIGING  
 
Ondergetekende geeft zich tot schriftelijke wederopzegging op als lid 
van de Wijkvereniging Marsdijk  met ingang van: ……………… 
 
Naam: …………………………………………………….Groep: A of B: ………. 
 
Adres en postcode: ……………………………………………………………….    
 
Telefoon: ……………………………..Geboortedatum: ………………………... 
 
Email: …………………………………Handtekening: ………………………….. 
 
Men gaat het lidmaatschap voor tenminste één jaar aan. 
 
Betalingswijze:(s.v.p. aankruisen) 
 

€  machtiging via IBAN (bankrek.nr.):  ………………………………………                             
 

€  internetbankieren: s.v.p. overmaken binnen 10 dagen na opgave op  
    rekeningnummer NL67 INGB 0005 8598 45 
 
Prijzen lidmaatschap per jaar: 
Groep A:    € 12,00    Gezinnen/samenwonenden + evt.  

Thuiswonende kinderen. 
                       Alleenstaanden 
Groep B:    €  9,50    65 jaar en ouder 
 
Opsturen of inleveren bij de administratie van de  
Wijkvereniging Marsdijk 
De Dissel  
Kleuvenstee 2  9403 LR  Assen     
 
� ledenadministratie@marsdijk.nl  


