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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 
 
U heeft de vorige maand alles kunnen lezen over de 
sloop en soap rond de verhuizing van De Dissel. 
Er zijn sindsdien wat nieuwe feiten boven water 
gekomen, zie het stukje hieronder. Wilt u het laatste 
nieuws omtrent dit alles weten kom dan woensdag 15 
mei naar de Algemene ledenvergadering hier in De Dissel om 19.30 uur. 
Het loopt alweer zachtjes aan naar het einde van het seizoen. De volgende 
maand valt de gecombineerde Wijk-Activieteitenkrant bij u op de mat met 
daarin het aanbod van cursussen voor het volgende seizoen. Voor die tijd 
organiseren we nog de Creatieve markt en Rommelmarkt 25 mei. Er is nog 
plaats ook voor kinderen. Verder weer een keur aan artikelen die het lezen 
waard zijn. Veel plezier bij het lezen. 
 
Namens de redactie Theo Buijs 
 
 
VOORTGANG DE NIEUWE DISSEL 
 
Hieronder leest u het laatste nieuws over de sloop van De Dissel en de 
verbouwing van de voormalige kinderopvang aan het Beemdpad tot De 
Nieuwe Dissel. 
Inmiddels is bekend hoeveel er meer nodig is om de plannen voor De 
Nieuwe Dissel te realiseren. 
Schrik niet: € 526.000,00 het budget was in eerste instantie                   
€ 800.000,00. We gaan dus naar € 1.326.000,00 
 
De gemeente is donderdag 11 april akkoord gegaan met de nieuwe 
begroting. 
Het ziet er nu naar uit dat de verbouwing juli start en de verwachting 
is dan dat het in november of december klaar is. 
We kunnen dan in de kerstvakantie verhuizen. 
 
Namens de redactie Theo Buijs 
 

 
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 



AANMELDINGSSTROOK VOOR LIDMAATSCHAP WIJKVERENIGING  
 
Ondergetekende geeft zich tot schriftelijke wederopzegging op als lid van de 
Wijkvereniging Marsdijk  met ingang van: ……………… 
Naam: …………………………………………………….Groep: A,B,C: ………. 
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 op  
    rekeningnummer NL67 INGB 0005 8598 45 
Prijzen lidmaatschap per jaar: 
Groep A:    € 10,00   Gezinnen/samenwonenden + evt. thuiswonende kinderen t/m  
                                 17 jaar) Alleenstaanden vanaf 22 jaar 
Groep B:    €  7,50     65 jaar en ouder 
Groep C:    €  6,00     Jeugdige personen van 18 t/m 21 jaar 
Opsturen of inleveren bij de administratie van de Wijkvereniging Marsdijk 
De Dissel Kleuvenstee 2  9403 LR  Assen     ledenadministratie@marsdijk.nl  
 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Woensdag 15 mei wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
gehouden, vanaf 19.30 uur in wijkcentrum De Dissel. Tijdens die avond 
zullen er geen andere activiteiten zijn in het wijkcentrum. 
 
Agenda:   

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Notulen vorige ledenvergadering 
5. Jaarverslag 2018 en werkplan 

2020 
6. Financieel verslag 
7. Pauze 
8. Verkiezing bestuursleden  
9. Sluiting 

 

Verhuizing De Dissel. Wilt u meer weten over de toekomst van 
uw Wijkvereniging of heeft u vragen? Kom dan naar de 
Ledenvergadering.  

 

 

 

 

 

 

Post, die een half uur van tevoren is aangeleverd, wordt nog bij de 
ingekomen stukken gevoegd. Wilt u aanwezig zijn dan moet u lid van 
de Wijkvereniging zijn en uw lidmaatschapkaart kunnen tonen voor 
aanvang van de vergadering. Alle leden zijn van harte welkom. 
Namens het bestuur van de Wijkvereniging, 
 
Geert Doensen, voorzitter 



Tafeltennisvereniging de Marsmeppers 
bestaat 27 jaar.  

We organiseren op maandag  
13 en 20 mei 2019 een  

Open Avond  
voor iedereen die met ons een balletje wil 

slaan of geinteresseerd is in tafeltennissen.  
Batjes en balletjes zijn aanwezig.  

 

Gratis deelname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U kunt dan komen spelen van 19.30 – 21.00 uur. 

 
Een seizoen tafeltennissen kost € 100,00. Mocht u lid zijn van de 

wijkvereniging, dan krijgt u € 15,00  korting. 
U kunt elke maandagavond van 19.15 – 22.30 uur 

 trainen of competitie spelen. 
Voor meer inlichtingen: sportmarsdijk@marsdijk.nl of  370903. 

mailto:sportmarsdijk@marsdijk.nl


‘WE MOETEN WEL EEN HEEL EIND SJOUWEN VOOR WE ER EEN 
HEBBEN’ 
 
Inderdaad. Het zijn ook wandel- en looproutes, 
deze zijn tussen de vier en vijf kilometer lang. Op 
een paal zijn de bordjes die zeggen hoe je moet 
lopen vast geschroefd. Ze zijn groen uitgeslagen 
en als ze dat niet zijn, dan zijn ze vuil, 
zondermeer. Maar dat is veranderd afgelopen 
zaterdag 23 maart tijdens de landelijke 
opschoondag. Een handjevol bewoners van 
Marsdijk en iemand van het buurtteam liepen, 
bewapend met ragebol, doekjes, bezems en een  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
grijze container vol heet sop, alle bordjes na. Wijkreporter Frank liep er met 
een blocnote en mobiel achteraan om het allemaal vast te leggen. Het moet 
een raar, misschien wel idioot gezicht zijn geweest. 
Samen doen 
En daar zit ‘m nu net de kracht van samen schoonmaken of beter gezegd: 
de kracht van samen iets doen. Het is prettig om iets met andere bewoners 
te doen. Ook al ken je ze niet allemaal. Je ontmoet anderen. Je praat met 
elkaar. Dat is plezierig. Je doet iets nuttigs. Je doet iets wat je niet zo vaak 
of misschien wel nooit doet. Het geeft energie. Samen iets doen, geeft een 
gevoel van verbonden zijn en tevredenheid. En daar gaat het om. In feite 
doet het er niet eens zo toe wàt je doet. 
Kijk, die heeft wel wat nodig, zegt Geke. We maken ‘m schoon, want het sop 
is nog warm. 
 
Wijkreporter Frank 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 25 mei 2019 

in wijkgebouw De Dissel in Marsdijk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s Morgens naar de rommelmarkt en 

 ’s avonds dansen  

Vraag je favoriete liedje aan bij DJ Thom  



WORKSHOP VOOR DE JEUGD: VERRASSING VOOR VADERDAG 
 
Vaderdag. 
 
De kinderen brengen u ontbijt op bed en 
daar hoort natuurlijk een zelfgemaakt 
cadeautje bij.   
 
 
 
 
Workshop   : Cadeautje maken voor Vaderdag. 
Plaats    : Wijkgebouw De Dissel in Marsdijk. 
Aantal lessen   : 1 
Dag    : Woensdag 29 mei 2019. 
Tijd    : 14.30 uur tot ongeveer 15.30 -16.00 uur. 
Prijs    : € 2,50 leden, € 3,00 niet leden. 
Aantal deelnemers  : Minimaal 6  
Docent    : Herma Veen en Jacqueline Smid. 
Contactpersoon   : Herma Veen ℡ 06-42996518  
 
Betaling graag contant bij de workshop. 
Opgave via het aanmeldingsformulier van de Jeugdcommissie of stuur een 
mail naar jeugd@marsdijk.nl 
 

 
GEZELLIGE LUNCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezellige lunch in "De Ballon", bij de kinderboerderij, elke 2de en 4de 
dinsdag van de maand van 11.30 uur tot 13.30 uur.  
De bijdrage is € 3,00.  
Iedereen die het gezellig vindt om samen te lunchen is van harte welkom! 
Opgeven kan bij Humanitas Assen via � assen@humanitas.nl of  
℡ 06-18815923 



DEELNEMERS GEVRAAGD VOOR DE CREATIEVE MARKT EN 
ROMMELMARKT OP ZATERDAG 25 MEI 2019 
 
Zaterdag 25 mei  van 10.00 
– 14.30 uur wordt er weer 
een creatieve markt en 
rommelmarkt georgani-
seerd.  Bent u creatief en 
wilt u de bewoners van 
Marsdijk e.o. dit laten zien 
of heeft u zin om een 
workshop te geven? 
Heeft u uw huis een grote 
beurt gegeven en de 
garage opgeruimd? 
 
Dan is dit een mogelijkheid om uw spulletjes te verkopen. 
Geef u op voor de rommelmarkt en huur een tafel (80x80) of ruimte op de 
grond (2mx2m). 
 
Deelname hiervoor is gratis.  
Er zijn geen kraampjes meer beschikbaar. 
 
Oproep voor alle kinderen in de wijk Marsdijk: 
Hebben jullie zin om met een kleedje lekker buiten te zitten en je eigen 
spullen te verkopen? 
Vraag even aan je vader, moeder of verzorger of het mag.  
Geef je naam, adres en telefoonnummer door en we reserveren een mooi 
plekje voor je op zaterdag 25 mei 2019 tijdens de rommelmarkt. De 
rommelmarkt begint om 10.00 uur en eindigt om 14.30 uur. 
Deelname is gratis. 
 
Om extra reclame voor deze activiteit te maken is er een poster gemaakt. 
Deze is vanaf nu af te halen bij de beheerder van de Dissel, de heer 
Misman Wongsoikromo. Als alle deelnemers een poster ophangen, dan 
hebben we een heleboel extra reclame gemaakt. Een week voordat de 
markt begint, krijgen de deelnemers de laatste informatie toegestuurd. 
We hebben lekkere zelfgemaakte tosti’s (tegen betaling) voor tussen de 
middag. 
 
Opgave via de mail exposities@marsdijk.nl . Hier kunt u ook terecht voor 
vragen, mocht u deze hebben. 
 
Organisatie: Herma Veen, Julia Hamminga en Jacqueline Smid  



DANSCURSUS IN DE DISSEL 
 
De Ontspanningscommissie organiseert een danscursus in het 
Wijkgebouw De Dissel. 
 
Dansen…… goed voor lichaam en geest. Bewegen op muziek geeft niet 
alleen veel plezier, maar is ook prima voor de lichamelijke en geestelijke 
conditie. 
 
In deze cursus: 
- Maakt u kennis met allerlei soorten muziek, van pop en country tot    
  ballroom en meer. 
- Leert u luisteren naar de verschillende ritmes waarop u gaat dansen,   
  waarbij de muziek het tempo van de dans bepaalt. 
- En leert u per dans verschillende danspassen te onthouden in een  
  bepaalde volgorde. 
 
Bovenstaande leert u in een groep, 
maar u danst alleen, dus zonder 
partner. U draagt gewone 
gemakkelijke kleding en schoenen, 
waarop u goed kunt draaien. 
 
De danscursus is bedoeld voor 
mensen die graag (meer) willen 
bewegen, die dansen een leuke 
vrijetijdsbesteding vinden, die het 
fijn of noodzakelijk vinden aan een 
betere conditie/lichaamshouding te 
werken en die het gezellig vinden in 
een groep verschillende dansen te 
leren. 
 
De startdatum is 1 mei om 14.00 uur, en verder de eerste woensdag van 
juni en juli. 
De danslessen zijn gratis; na de zomervakantie  wordt mogelijk een (kleine) 
bijdrage van u gevraagd. 
 
Indien uw interesse is gewekt of als u nog vragen heeft kunt u ook 
telefonisch contact opnemen met: 
 
 
Mevrouw A. Zonderman,  373818 



MARSDIJKER KOFFIE/THEE MOMENT 
 

Wekelijks op dinsdag in het wijkgebouw van Marsdijk van 
 10.00 tot 11.00 uur 

Inloop-koffie/thee moment voor iedereen in Marsdijk, 
 jong en oud. 

Het is bedoeld om mensen te ontmoeten en voor de gezelligheid. 
 

0M 10.00 UUR STAAT DE KOFFIE/THEE KLAAR 
U BENT VAN HARTE WELKOM 

 
Wijkgebouw De Dissel  

 
Georganiseerd door de ontspanningscommissie van de      

       wijkvereniging en door het 
         buurtteam Marsdijk van Vaartwelzijn. 

 
 
 
 
 

 

 
OMROEP ASSEN 
 
http://www.omroepassen.com 

 
De enige echte radio 
omroep voor  de stad 
Assen. 
 
 

Bij Omroep Assen bespreek ik op de eerste donderdag van de maand met 
Cor Oosterhof de krant. U kunt om 10.00 uur bij het programma “Het eerste 
uur” het gesprek live beluisteren. Daar hoort u ook het laatste nieuws over 
de verhuizing van de Wijkvereniging 

 
Zenderoverzicht:  
Ziggo KPN Telfort en XS4ALL Vodafone en T-Mobile 
TV: 41  TV: 1457  TV: 835 
Radio: 916 Radio:1157  Radio: 2145 
 
Redactie wijkkrant 



 
NIEUWS VAN DE KINDERBOERDERIJ DE BEEKDALHOEVE  
 

 
 
Kinderboerderij de Beekdalhoeve is een kinderboerderij in de woonwijk 
Marsdijk. Op de kinderboerderij is van alles te doen, te beleven en te zien. 
Er zijn diverse dieren, zoals kippen, geiten, schapen, konijnen, eenden, 
ganzen, varkens en twee shetlanders. Ook een koe of kalf is aanwezig op 
de kinderboerderij. 
Kom gerust langs om de dieren te zien, te aaien en te knuffelen.  
Bezoek de boerderij zo vaak als je wilt, de toegang is helemaal gratis.  
Openingstijden:  
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 16.30 uur  
Zaterdag of zondag 13.30 – 16.30 uur Opening in het weekend alleen 
wanneer er vrijwilligers zijn om de boerderij open te houden; de vlag is dan 
gehesen. Trouwens, de boerderij zoekt nog steeds vrijwilligers om in het 
weekend de boerderij open te houden.  
Wij willen u graag elke maand op de hoogte houden van allerlei activiteiten 
en nieuwtjes op de kinderboerderij. Gert zal elke maand in de wijkkrant een 
stukje voor u schrijven zodat u op de hoogte blijft.  
Wij hebben de staldeur van de pony`s in tweeën gezaagd zodat de pony’s 
beter voor kinderen te zien zijn als ze op stal staan. Kinderen kunnen zo 
veel gemakkelijker de beestjes aaien.  
Ook hebben de konijnen nieuwe hokken, deze zijn veel ruimer dan de oude 
zodat de konijnen niet meer alleen in een hok hoeven zitten. En dat is 
natuurlijk veel diervriendelijker.  
De schapen van de boerderij zijn weer terug, ze waren op de 
kinderboerderij in het Asserbos om daar gedekt te worden. Binnenkort 
hebben we weer lammetjes, we zullen dit op facebook zetten maar komen 
kijken op de boerderij is natuurlijk veel leuker.  
Voor meer informatie zie: www.beekdalhoeve.nl  
Ook zijn we te volgen op facebook, ‘kinderboerderij beekdalhoeve’ het zou 
leuk zijn als u vrienden van de boerderij wilt worden. 
Namens alle medewerkers en vrijwilligers en bestuur van de 
Kinderboerderij “de Beekdalhoeve”  
(dier-) vriendelijke groeten 
 
Gert Peeks 



 

 

MARSDIJKERTJES Te koop, gevraagd, gezocht, aangeboden en  
gevonden. Door en voor particulieren.  

Wie heeft er een bril gevonden? ik ben een bril kwijt geraakt op woens-
dagavond 20 maart, de avond van de verkiezingsdag. Het is een rand-
loze bril met meekleurende glazen. Heel dun buigzaam montuur, kleur 
grijs/lichtblauw. Waarschijnlijk verloren tussen De Dissel en De Hof in 
Marsdijk. Heeft u hem gevonden, bel me alstublieft:  06 12052590 

 



COLLECTEROOSTER 
 
5 t/m 11 mei   
Het leven van miljoenen mensen wordt 
dagelijks ontregeld door spijsverteringsziekten. 
Dat leidt tot sterfte, schaamte, onmacht, angst 
en isolement. Een optimaal werkende 
spijsvertering en daarbij horende organen is 
cruciaal en brengt vitaliteit. Dat wordt nog te 
weinig gezien. Door middel van campagnes, 
inspirerende en toepasbare informatie, maken we Nederlanders bewust 
van de kracht van de spijsvertering. 
We financieren veel wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke 
innovatieve vroegdiagnostiek en persoonlijke behandeling. 
We initiëren, financieren en organiseren maatschappelijke en zorgprojecten 
waarmee patiënten meer regie krijgen over hun ziekte. 
Met voor en door patiënten en hun familie en bekenden, artsen, 
zorgprofessionals en wetenschappers komen we in actie en zamelen we 
geld in. 
12 t/m 18 mei  
Er zijn meer dan 1 miljoen mensen met een 
longziekte. Astma is de grootste chronische ziekte 
onder kinderen. Een longziekte is nog niet te 
genezen. De impact van een longziekte op het 
dagelijks leven van een patiënt en de maatschappij 
is enorm. Dit willen we bereiken: 
Astma bij kinderen voorkomen, kapotte longen 
repareren en er voor zorgen dat mensen met een 
longziekte zich sterk en veerkrachtig voelen en het 
leven kunnen leiden dat ze graag willen. 
 

 
UITSLAGEN VOLLEYBAL 
 
 
 

Ma 25 mrt Mix 1 Novok Marsdijkhal 3 – 0 

Ma 1 apr Mix 2 Novok Marsdijkhal 2 – 1 

Di 2 apr Actief 1 Mix 2 Paterswolde 2 – 1 

Ma 8 apr Sudosa-Desto Heren 1 Olympushal 6 1 – 2 

Ma 8 apr Dames 1 Sudosa-Desto 4 Marsdijkhal 1 - 2 

Ma 15 apr Mix 1 Oranje Nassau 3 Marsdijkhal 3 - 0 

 
Sportcommissie 



achilles1894.Nl
achilles1894

@achilles1894

achillesassen1894

ALTIJD AL WILLEN VOETBALLEN?
Kom dan de komende weken een keer meetrainen* met één van de vele jeugdteams van achilles 1894           

(ook al heb je nog niet eerder gevoetbald). Vooraf aanmelden hoeft niet. Vanaf 4 jaar kun je bij onze                                 

kabouters al spelenderwijs kennismaken met voetbal. Kijk voor meer info en de actuele trainingstijden op 

www.achilles1894.nl, overig, trainingsrooster of neem contact op met één van de leeftijdscoördinatoren.

*Alle trainingen vinden plaats op ons sportpark in Marsdijk, Martin Luther Kingweg 11

DE JEUGD IS EN HEEFT 
DE TOEKOMST BINNEN 
ACHILLES 1894
achilles 1894 staat al sinds jaar en dag bekend om 

zijn goede Jeugdopleiding, kwaliteit van trainingen 

en we investeren flink in de opleiding van onze 

jeugdtrainers! De jeugd krijgt bij ons volop kansen 

om zich te ontwikkelen op zijn/haar niveau en daar 

zijn we Trots op! iedereen is welkom. Dus lijkt het 

je leuk om te voetballen? Kom dan vooral langs en 

train een keertje mee!

ACHILLES 1894
een actieve en gezellige vereniging met 

veel betrokken vrijwilligers

• Passie voor voetbal

• Plezier staat voorop

• het beste uit jezelf halen en Prestatie 

 op jouw niveau

• Goede jeugdopleiding en faciliteiten

• Gekwalificeerde trainers en 

• samen zetten wij de schouders eronder

ACHILLES 1894

KOM DE KOMENDE WEKEN
KENNISMAKEN MET



OORLOGSMONUMENTEN  
 
Op 2 oktober werden 234 Joodse inwoners van Assen tijdens een razzia 
opgepakt. Tegelijkertijd werden alle werkkampen waar voornamelijk 
Joodse mannen, ook uit Assen, gevangen zaten, leeggehaald. In de weken 
daarna werden de uit Assen opgehaalde Joden, samen met hun 
familieleden uit de werkkampen op transport gezet naar de 
vernietigingskampen in Polen, waar ze werden omgebracht. In totaal zijn 
tussen de 380 en 390 inwoners van Assen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen. Enkele tientallen hebben de oorlog overleefd. 
Onder meer door onder te duiken.  
 
De vrouwenfiguur houdt een erepalm vast 
als bewijs van achting en erkenning. De 
palmtak is een klassiek symbool voor de 
overwinning. Ze houdt de erepalm in de 
richting van het voormalige Huis van 
Bewaring, waar veel verzetsmensen in de 
Tweede Wereldoorlog door de bezetter 
gevangen werden gehouden. Door de 
dynamische houding van de vrouw heeft 
het beeld in de volksmond de naam 
'Fanny Blankers-Koen' gekregen. Locatie: de Brink. 
 

Het 'Lancaster-Monument' te 
Assen is opgericht ter 
nagedachtenis aan de zeven 
omgekomen bemanningsleden 
van de Lancaster Mk III JB 154 
die hier op 20 oktober 1943 is 
neergestort. Die dag voerde een 
groot aantal geallieerde 
bommenwerpers een aanval uit 
op de Duitse stad Leipzig.  
 
 

Op de terugweg naar zijn thuisbasis in Engeland werd de Lancaster JB 154 
van het 83ste Pathfinder Squadron van de RAF neergehaald door Heinz 
Vinke; hij was opgestegen vanaf het vliegveld Bergen met een Me 110. Het 
was zijn 25e slachtoffer op een totaal van 54. Na een vuurgevecht stortte 
het toestel 's avonds brandend neer in een weiland van landbouwer Joling 
bij Anreep. De Lancaster had zich met zijn neus in de grond geboord en 
was vervolgens ontploft.  



In eerste instantie was er over het lot van de bemanning niets bekend. De 
bezetter nam de bewaking al snel over van de Nederlandse politie en hield 
nieuwsgierigen op een afstand. Dit leidde tot een stroom van geruchten in 
de buurt. Later bleek dat de verkoolde resten van alle bemanningsleden 
nog in het vliegtuig zaten. Eerst werden er vijf bemanningsleden geteld. 
Later werd de zesde gevonden en nog weer later bleken er zeven 
bemanningsleden in het toestel te hebben gezeten. De stoffelijke resten 
werden begraven op de Zuiderbegraafplaats, gevestigd aan de Beilerstraat 
in Assen. 
 
Kunstenaar Samuel Drukker tekende in 
een gewassen pentekening een hurkende 
man, die met zijn handen zijn schouders 
bedekt. Hem ontbreekt het gebedskleed, 
de tallith. Het jood-zijn wordt geërfd via de 
vrouwelijke lijn. Wie alleen een joodse 
vader heeft, zoals Drukker, bezit ook geen 
gebedskleed. Met zijn zelfportret 
symboliseert Drukker de vernedering van 
het joodse volk. De blote handen beschermen de mens, kwetsbaar, maar 
niet verslagen. De roestende stalen plaat contrasteert met de zandstenen 
muur erachter. De muur roept herinneringen op aan de klaagmuur in 
Jeruzalem.' Locatie: Oude Straat.  
 
Redactie Wijkkrant 
 

 
RIJBEWIJSKEURING IN ASSEN  
  
A, CE, DE, BE, code 95 en taxipas. 
Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent of als 
u jonger dan 75 jaar bent en u om medische redenen 
moet worden gekeurd voor het verlengen van uw 
rijbewijs A, B/E, C/E, D/E, Code 95 of taxipas. Maak dan 
nu alvast een afspraak voor deze keuringen in Assen.  
Data: wekelijks. 
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak 
maken?  
Neem dan contact op met het afsprakenbureau tussen 09.00 – 18.00 uur:  
 0516-514574 of   06-14716543   
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com 
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
 
Rijbewijskeuring in Assen 



WANNEER KAN IK EEN KOOP ONGEDAAN MAKEN?  
 
Heeft u iets gekocht, maar wilt u van de koop af? 
Dan is dat in sommige gevallen mogelijk. 
Bijvoorbeeld als een product niet goed werkt. 
Heeft u iets via internet, telefoon of aan de deur 
gekocht? Dan heeft u meestal een bedenktijd van 
14 dagen om de koop ongedaan te maken. 
 
Het product is niet goed 
Heeft u een ondeugdelijk product gekocht? Dan moet de verkoper het 
product repareren of vervangen. Weigert de verkoper dit of reageert hij 
niet? Dan mag u de koop ontbinden en dus ongedaan maken (uw rechten 
zijn anders als u bij een particulier heeft gekocht). 
 
De verkoper heeft onjuiste informatie verstrekt 
Heeft de verkoper u geen, te weinig of onjuiste informatie gegeven, terwijl 
hij kon weten dat die informatie belangrijk voor u was bij het sluiten van de 
koop? Dan kunt u de koop misschien ongedaan maken vanwege 'dwaling'. 
Stuur de verkoper dan een aangetekende brief. U kunt hiervoor onze 
voorbeeldbrief dwaling gebruiken.  
 
Ik wil gebruik maken van een bedenktijd 
Ik heb aan de deur/op straat gekocht  
De verkoop aan huis of op straat door een bedrijf heet koop buiten de 
verkoopruimte (voorheen colportage). Koopt u iets aan de deur van meer 
dan € 50? Dan heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen 14 
dagen kunt u de overeenkomst ongedaan maken. Dit kunt u doen via het 
herroepingsformulier of een aangetekende brief  
 
De verkoper is verplicht om u over deze bedenktijd te informeren. De 
bedenktijd start op de dag nadat u het product heeft ontvangen. U kunt ook 
vóór de aflevering van het product van de bedenktijd gebruik maken. 
 
Bij een dienst start de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst 
sluit. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, 
elektriciteit of stadsverwarming. 
 
Ik heb via internet of telefoon van een bedrijf gekocht  
Bij koop op afstand heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze 
bedenktijd geldt voor bestellingen via internet, telefoon, fax en bonnen in 



een krant of tijdschrift. De bedenktijd start op de dag dat uw bestelling 
wordt bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven. 
 
Diensten 
Bij een dienst start de bedenktijd op het moment dat u de overeenkomst 
sluit. Dit geldt ook voor een leveringsovereenkomst voor water, gas, 
elektriciteit of stadsverwarming. 
Heeft u een dienst én een product besteld? Bijvoorbeeld een 
telefoonabonnement met telefoon? Dan gaat de bedenktijd in op de dag 
dat de telefoon is bezorgd op het adres dat u heeft opgegeven. 
 
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 
Balieopenstelling: maandag van 14-16 uur en donderdag van 9-11 uur. 
Spreekuur op afspraak 
Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 09.00 tot 18.00 uur via  0900-
8020 (0,25 ct p/m/) Internet: www.juridischloket.nl 
 

 

KLEDINGINZAMELINGSCONTAINER 
 
Ingezameld kan worden kleding, textiel en 
schoenen. De kleding en het textiel graag in 
plastic zakken en de schoenen met de veters 
aan elkaar geknoopt. 
 
De opbrengst is 50% voor de NSGK en 50% 
voor AAC'61. 
De NSGK ondersteunt sportactiviteiten voor 
kinderen met een beperking en AAC'61 
stimuleert atletiek voor mensen met een 
beperking. 
EEN MOOIE COMBI. 
 
De container staat bij het 
Beweegcentrum aan de 
Pottenbakkerstraat 30, op het 
bedrijventerrein Ketellapper.  
 
Harry Jan Keizer 



DE 4 MIJL VAN ASSEN VERDUBBELT DE CAPACITEIT  
 
Na de zeer succesvolle eerste editie vorig jaar heeft de organisatie 
besloten om het maximaal aantal deelnemers te verdubbelen tot 1500. De 
eerste editie was helemaal vol en dit jaar wil de organisatie aan meer 
lopers de ruimte geven om mee te doen.  
Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven om dit te doen (ook 
onervaren lopers), organiseren Run2Day Assen en de Rivals clinics om 
zelfs zonder loopervaring in 12 lessen gereed te zijn om de 4 mijl te lopen.  
Onderdeel van de 4 Mijl is de Rabo Scholencompetitie AssenRuns. Deze 
run is voor basisschool leerlingen; alle deelnemers kunnen punten 
verdienen voor hun school. De 4 Mijl van Assen werkt daarbij samen met 
Unicef.  
De 4 Mijl van Assen wordt gehouden op zaterdag 14 september in het 
Anne Frank Park tegelijk met het SWAMP festival. Bij de 4 Mijl staat naast 
de sportieve prestatie de gezelligheid voorop en kunnen alle deelnemers 
na afloop genieten van muziek en de rest van het festival.  
De inschrijving is gestart en vol=vol.  
Je kunt individueel inschrijven maar ook als familie, bedrijven of scholieren 
team. Voor alle informatie en inschrijven kijk op www.4mijlvanassen.nl  

 
Voor meer informatie: 
Bertjan Marree 
 bertjan@4mijlvanassen.nl 
 06-53368541 



CURSUS NIEUWS MEI: 
 
STADSVERLICHTING, VERANDER DE WERELD VANUIT JEZELF! 
Iedere 2de en 4de zondag van de maand is de huiskamer van De Dissel 
geopend voor een MEDITATIE in het kader van stadsverlichting. 
Verander de wereld vanuit je huiskamer, www.stadsverlichting.nu 
 
In de maand MEI is dat op zondag 12 en zondag 26 MEI. 
Tijdens deze huiskamerbijeenkomst kun je 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 het gitaar spelen op dinsdagavond is ruimte om in te stromen in alle 
groepen. Er wordt in een ongedwongen en ontspannen sfeer genoten van 
het spelen van hedendaagse en/of oudere popsongs.  
De beginnerscursus 1    is van 19.00 – 19.30 uur. 
De beginnerscursus 2    is van 19.30 – 20.30 uur. 
De gevorderdencursus  is van 20.30 – 21.30 uur. 
 
Voorjaarscursussen Hatha Yoga op  
Maandag 6 mei t/m 17 juni van  09.00 – 10.00 uur en 10.30 -  11.30 uur. 
Dinsdag  7 mei t/m 18 juni van  09.00 – 10.15 uur en 10.30 -  11.45 uur. 
Woensdagavond 8 mei t/m 19 juni van  20.30 – 21.45 uur. 
Vrijdagochtend 10 mei t/m 21 juni van  09.00 – 10.15 uur en  

10.30 -  11.45 uur. 
 
De cursussen gaan door bij voldoende aanmeldingen. 
Na overleg met de docenten is instromen bij de cursussen vaak mogelijk. 
Opgave voor cursussen is altijd via een inschrijfformulier. 
 
Meer informatie over alle cursussen is te vinden op de website van de 
wijkvereniging Marsdijk, www.wvmarsdijk.nl of via  06-10227796. 
 

 
VOORJAARSCURSUS HATHA YOGA OP MAANDAG OCHTEND  

 Cursuscode: 6 E en 6F 
 
Cursus:   Hatha Yoga op maandag, zaal 1 
Aantal/Dag/Tijd: 7 / dinsdag / 09.00 – 10.00 uur  Code 6E 

7 / dinsdag / 10.30 -  11.30 uur  Code 6F  
Datum:   6 mei t/m 17 juni  
Prijs leden/niet leden: € 23,10 / € 30,80 
Aantal deelnemers: Minimaal 7 cursisten 
Docente:  Hedy Kunst 



VOORJAARSCURSUS HATHA YOGA OP DINSDAG EN VRIJDAG 
OCHTEND            Cursuscode: 50, 51, 52 en 53 
Cursus:   Hatha Yoga op dinsdag, zaal 1 
Aantal/Dag/Tijd: 7 / dinsdag / 09.00 – 10.15 uur      Code 50  

7 / dinsdag / 10.30 -  11.45 uur      Code 51  
Datum:   7 mei t/m 18 juni  
Prijs leden/niet leden: € 29,00  /  € 38,50    
 
Cursus:   Hatha Yoga op vrijdag, zaal 4,5 
Aantal/Dag/Tijd: 6 / vrijdag / 09.00 – 10.15 uur      Code 52  

6 / vrijdag / 10.30 – 11.45 uur      Code 53  
Datum:   10 mei t/m 21 juni (31 mei niet) 
Prijs leden/niet leden: € 24,75/ € 33,00 
 
Aantal deelnemers: Minimaal 7 cursisten 
Docente:  Henriëtte van der Zee-Nijenhuis 
 
 
LENTECURSUS HATHA YOGA OP WOENSDAGAVOND  
Cursus:   Hatha Yoga op woensdagavond     Code 6B 
Aantal/ Dag/ Tijd: 7 / woensdag / 20.30 – 21.45 uur 
Datum:   8 mei t/m 19 juni  
Prijs leden/niet leden: € 29,00/ € 38,50    
Aantal deelnemers: Minimaal 7 cursisten 
Docent:   Josien Buiter 
Mee te nemen: Eigen antislip yoga mat en evt. kussentje en deken, 

ruim zittende kleding. 
 
Voor alle bovenstaande cursussen aanmelden via: 
Inschrijving:  Via inschrijfformulier 
Contact:  cursuscommissie@marsdijk.nl  06-10227796 
 

 
CURSUS SPELEN MET MINDFULNESS IN DE LENTE 

Cursuscode: LENTE 110 D  
 

Mindfulness is een ander woord voor aandachtig zijn. Mindfulness kan 
klachten helpen voorkomen, je leven verrijken en verdiepen door 
aandachtig te zijn in het hier en nu. 
Als je wilt kennis maken met mindfulness, ben je van harte welkom om te 
ondervinden of je er iets aan kunt hebben. 
Ik heb de opleiding ‘Werken met mindfulness’ gedaan, gecertificeerd door 
het Instituut voor Mindfulness (IVM) en oefen regelmatig yoga en/of 



meditatie. Daarnaast heb ik ondervonden hoe goed het is om compassie 
oefeningen te doen om milder om te leren gaan met mijn eigen en 
andermans tekortkomingen.  
 
Ik laat je kennismaken met aandachtsoefeningen in de vorm van bewegen, 
meditatie, gedachteoefeningen en aandachtig eten/lunchen. We oefenen 
met aandacht en compassie voor onszelf, en voor de verbinding met elkaar 
en anderen. Dat doen we in de vorm van een spel door gaandeweg de 
workshop een mandala uit te leggen. Door de spelvorm toe te voegen aan 
de oefeningen ontstaat op een symbolische manier verdieping in de 
verbondenheid met je eigen ervaringen en met elkaar. 
 
Cursus:   Spelen met mindfulness in de Lente. Code 110D 
Aantal/Dag/Tijd: Workshop/Vrijdag/09.30 – 13.30 uur. 
Datum:   10 Mei. 
Prijs leden/niet leden: € 13,20 / € 18,00 per workshop. 
Meenemen:  Lunch en gemakkelijk zittende (warme) kleding   
Docent:   Hyke Kloostra www.hetnegendehuis.nl.) 
Opgave:  Via inschrijfformulier 
Informatie:  cursuscommissie@marsdijk.nl  of  06-10227796 
 
 
AANMELDINGSFORMULIER VOOR EEN CURSUS/WORKSHOP of ACTIVITEIT 
2018/2019 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. 


