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VOORWOORD 
 
We zijn over van Kleuvenstee 2 naar Kleuvenstee 1A. Niet ver uit elkaar 
maar toch als je moet verhuizen nog een hele afstand. We begonnen 
vrijdag 27 december om 07.00 uur met de verhuizing. De eerste helpers 
waren om half acht present en begonnen met het verslepen van tafels naar 
buiten. Om acht uur verscheen de verhuiswagen met 2 man en na het 
uitladen van het verhuismateriaal kon het laden beginnen. In middels was 
de verhuisploeg gestaag gegroeid en op het hoogtepunt van de verhuizing 
waren er 17 mannen en vrouwen druk in de weer. Niet alles ging mee in de 
vrachtwagen, er werd ook veel met winkelwagentjes van de Lidl en de 
Jumbo naar de nieuwe locatie gebracht. De verhuiswagen heeft drie keer 
afgeladen heen en weer gereden en vervoerde ongeveer 85 m3. Er was 
één ploeg bezig met inladen en een ploeg die alles uitlaadden en naar de 
juiste lokalen bracht. Ongeveer 50 tafels moesten naar de eerste 
verdieping met de lift. Aangezien er maar 3 tafels per keer in de lift pasten 
kunt u zich wel voorstellen hoe traag dat ging. Als de inlaadploeg bezig 
was met inladen was de uitlaadploeg bezig met alles op zijn plek te zetten 
en als er tijd over was snel een bakje koffie te drinken. De dames 
verzorgden de catering en zo had iedereen zijn taak. Om 19.00 uur was 
alles over en sloten we deuren in beide gebouwen. Vanaf dat moment 
begon het inrichten van de nieuwe locatie. Alles ophangen van kapstok tot 
wc-rolhouder en van het creëren van opbergruimte door daar waar mogelijk 
was planken aan de muren te schroeven. Tot op dit moment zijn we nog 
steeds met een klein ploegje bezig om alles op zijn plek te krijgen. In de 
eerste week van januari werd de bar gedeeltelijk geplaatst en het biljart van 
de ene naar de andere locatie gebracht. We hebben er hard aan moeten 
trekken om 11 januari feestelijk te kunnen openen. Wethouder Karin 
Dekker verrichtte de opening samen met onze voorzitter Geert Doensen. 
Het bestuur dankt in willekeurige volgorde Alie, Hepke, Henk, Luuck, Cock, 

Karola, Michel, Johan, Roelof, 
Job, Jannie, Jaap, Gino, 
Agnes, Jasper en Anja die 
allemaal hun steentje, groot of 
klein, hebben bijgedragen om 
de verhuizing en de opening 
tot een groot succes te maken. 
Kijk voor foto's van de 
verhuizing en opening naar de 
reportage op onze website 
www.wvmarsdijk.nl  
 

 
Namens de redactie, Theo Buijs 



DE OPENING VAN DE DISSEL 

 

De officiële opening vond plaats op zaterdag 11 januari om 10 uur. We 
hadden burgemeester en wethouders van de gemeente uitgenodigd om de 
opening te verrichtten. Voor de opening hadden we de ingang versierd met 
een ballonnenboog, een rode loper en een lint dat moest worden door 
geknipt. De burgemeester kwam helaas niet maar werd op zeer goede en 
leuke spontane wijze vertegenwoordigd door wethouder Karin Dekker van 
Groen Links. Ruim op tijd 
kwam de wethouder op de 
fiets aan om alvast een 
kijkje te nemen en wat 
zaken door te spreken. Zij 
viel in voor wethouder 
Mirjam Pauwels die op het 
laatste moment ziek was 
geworden. Na een korte 
rondleiding door het 
gebouw togen we allemaal 
naar buiten, waar zich 
inmiddels een aantal belangstellenden verzameld had. Na toespraken van 
de voorzitter en de wethouder knipten zij samen het lint door en gingen zij 
over de rode loper naar binnen. Op het biljart stonden inmiddels glazen met 
prosecco en toostten het bestuur en de wethouder op de ingebruikname 
van het gebouw. Daarna gaf ons koor Marsaria een optreden in de grote 
zaal. Ook stond daar een tafeltennistafel en lag er een uitgerolde 
koersbalmat.  
Niet alleen de wethouder was er maar ook de project manager, de architect 
en de aannemer waren aanwezig. 
De rest van de dag was het gezellig druk met wijkbewoners die kwamen 
kijken hoe het er uitziet. Ook willen wij de vrijwilligers bedanken voor het 



prachtige bloemstuk en de boeketten die zij voor het bestuur en Agnes 
hadden gekocht. Waardering krijgen op zo'n manier geeft een goed gevoel. 
We hebben inmiddels 2 weken proefgedraaid en proberen nu de 
kinderziektes er uit te halen. De zaalindeling vergt nogal wat creativiteit van 
de beheerder en het bestuur. Er moet heel wat geschoven worden in tijden 
en ruimtes om het iedereen naar de zin te maken.  
Op hoogtij-avonden zien we dat het in de ontmoetingsruimte krap is om 
iedereen te bergen. Staande of in de grote zaal moet er dan koffie 
gedronken worden. Cursussen die boven gegeven worden, kunnen er dan 
niet meer bij. De biljarters van de dinsdag zijn al verhuisd naar 0de 
maandagavond omdat het op dinsdag veel te druk is om een balletje te 
stoten zonder dat zij constant gehinderd worden. We blijven ons 
aanpassen en zoeken naar de beste manier om de ruimte zo effectief als 
mogelijk is te gebruiken. We houden u op de hoogte als er verdere 
ontwikkelingen zijn. De Dissel aan de Kleuvenstee 2 is inmiddels al bijna 
met de grond gelijk gemaakt. Foto's over dit proces kunt u op onze website 
bekijken. Onze huisfotograaf Gino Wiemann maakt bijna dagelijks foto's 
van dit ontluisterende proces. Zie www.wvmarsdijk.nl 
 
Namens de redactie en het bestuur Theo Buijs 
 

 
 
VERNIEUWDE WEBSITE WIJKVERENIGING MARSDIJK 
 
We zijn oog gestart met een nieuwe website. U kunt hem nog steeds 
vinden onder www.wvmarsdijk.nl of www.wijkvereniging-marsdijk.nl  
Ook op facebook zijn we te vinden. Zoeken naar Wijkvereniging Marsdijk 
en als u het u leuk lijkt doe dan een vriendschapsverzoek. 
 
Redactie Wijkkrant 
 

 
                     



BEDANKT BESTUUR EN AGNES VOOR DE NIEUWE DISSEL 
 
Toespraak gehouden op de Open Dag 
 
Alie en ik willen even het woord richten tot het bestuur en Agnes die er voor 
gezorgd hebben dat wij hier nu staan in de nieuwe Dissel. Veel mensen 
hebben geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Daarom wil ik er even bij 
stil staan wat jullie voor ons hebben gedaan. En dit is namens mij en 
iedereen die iets te maken heeft met De Dissel.  
 
21 april 2015 
 
Dit was het vroegste artikel wat ik op internet kon vinden over de sloop van 
ons mooie wijkgebouw. Hierin stond… 
De wijkvereniging wacht al een paar jaar (al veel eerder dus dan 2015) op 
duidelijkheid over de toekomst van De Dissel. Het gebouw werd te duur, met 
name de onderhoud en energielasten. B en W vond dat de activiteiten wel 
ergens anders konden plaatsvinden. Verspreid over scholen en kerken en 
kinderopvanggebouwen e.d. Dit was volgens Geert, onze voorzitter, 
absoluut geen optie. We zijn nu 5 jaar verder en hier staan we dan. Het 
bestuur heeft er alles aan gedaan om het te laten worden zoals het nu is.  
 
Maar wat een bloed, zweet en tranen heeft het gekost. En vooral 
doorzettingsvermogen en geduld ook. Alles om alle leden hun activiteiten in 
De Dissel te kunnen laten blijven doen. Er zijn 10-tallen vergaderingen 
geweest met de gemeente de afgelopen jaren. Ook waren ze, met name 
Geert volgens mij, aanwezig bij raadsvergaderingen als De Dissel weer op 
de agenda stond. Het waren onzekere jaren en veel geruchten deden de 
ronde. Discussie, onenigheid, irritatie. Diverse emoties kwamen voorbij. 
Alles werd in de strijd gegooid om De Dissel te behouden met als grootste 
voorwaarde…1 locatie waar gezelligheid, saamhorigheid en verbondenheid 
samenkomt.  
 
Toen uiteindelijk de plannen vorm kregen en bekend werd dat wij op deze 
plek zouden komen, moest er een plan gemaakt worden. Er werden 
ontwerpen en schetsen gemaakt, kosten berekend, vergunningen 
aangevraagd et cetera.  Er werd weer veel vergaderd. Omdat de kosten te 
hoog werden moesten er weer aanpassingen komen, de keuken moest 
veranderd i.v.m. hygiëneregels en zo waren er steeds weer veranderingen. 
Zo ging dat maar steeds door. Ik, wij, willen alleen maar een beetje aangeven 
hoeveel energie en vrije tijd het bestuur hierin heeft gestoken. Vooral ook de 
afgelopen weken is er keihard gewerkt. Dag in, dag uit. Van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat. Zelfs op de zondagen en 1e kerstdag. Een fulltime 
baan plus overuren. En dat allemaal vrijwillig.  



En nu staan we hier dan. De eerste reactie van iedereen zal zijn….wat is het 
klein. Dat klopt. Maar we mogen blij zijn dat we dit nu hebben en niet 
verdeeld zijn door de wijk heen. En aan iedereen die hier een activiteit 
beoefent…geef het tijd en maak het zelf gezellig. Wees dankbaar. Beleef 
mooie tijden en maak nieuwe herinneringen. 
 
En aan iedereen die hier niet komt voor activiteiten. U bent altijd welkom om 
hier eens gezellig een kopje koffie te drinken en-of een praatje te maken.  
 
Wij hopen dat we nog lang door zullen gaan en veel plezier en mooie 
momenten mogen beleven hier.  
 
Geert, Theo, Roelie, Jaqueline, Annet bedankt. En Agnes… de spil van de 
bar en verantwoordelijk voor de aankleding. Bedankt. Daarom hebben jullie 
wel een bloemetje verdiend. En omdat iedereen zo goed gegeven heeft, 
hebben we ook nog een mooi bloemstuk voor in De Dissel. 

 
Namens de bar, cursuscomm, jeugdcomm, ontspanningscomm, sportcomm, 
wijkkrant, biljart, koor Marsaria en nog vele anderen. Je leest het allemaal 
op de kaart.   
 
Karola Hofstee 

 



PARKEERVERBETERINGEN RONDOM WINKELCENTRUM MARSDIJK 
 
De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum Marsdijk worden breder 
gemaakt. Bezoekers ervaren hinder door de smalle parkeervakken. Ook 
worden de bestaande fietsbeugels vervangen door fietsenrekken en 
worden er voetpaden aangelegd 
naar het nieuwe wijkcentrum en 
naar het medisch centrum. 
Gemeente Assen is in overleg 
gegaan met de winkeliers-
vereniging, de wijkvereniging en 
het medisch centrum, om hiervoor 
een plan te maken. De 
werkzaamheden worden deze 
winter en voorjaar opgepakt. Er wordt in fases gewerkt, zodat het 
winkelcentrum bereikbaar blijft en de overlast minimaal is. 
  
De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum zijn aan de krappe kant. 
Bezoekers hebben soms moeite om hun auto te parkeren. De vakken 
werden daardoor niet allemaal gebruikt. De parkeerplaatsen worden 

verbreed van 2,30 naar 2,60 
meter. Daardoor zullen er 
enkele parkeerplaatsen komen 
te vervallen, maar de 
parkeerplaatsen zijn wel beter 
te gebruiken. Bovendien wordt 
het inparkeren hierdoor veiliger 
(minder aanrijschade) en 
comfortabeler. 
  

Andere verbeteringen 
Ook kregen we meldingen dat voetgangers bij de sporthal niet makkelijk 
kunnen oversteken naar het medisch centrum. En dat er een voetpad 
ontbreekt naar het nieuwe wijkcentrum. Daarom wordt het voetpad tussen 
de sporthal en het medisch centrum verlengd. Voetgangers kunnen 
daardoor veiliger oversteken. 
Bij de entrees van het winkelcentrum worden de fietsbeugels vervangen 
door nieuwe fietsenrekken. De nieuwe fietsenrekken hebben 
voorvorksteunen en een aanbindoog, waardoor de fiets veilig gestald kan 
worden. Tot slot komen er nog een paar nieuwe bomen, om het 
parkeerterrein fraaier te maken. 
Heeft u nog vragen? Dan vernemen we het graag via � info@assen.nl. 
 
Gemeente Assen 



KRUISPUNT ANDREJ SACHAROVWEG – STOEPVELDSINGEL 
VEILIGER 
 
Gemeente Assen gaat in het voorjaar van 2020 de kruising Andrej 
Sacharovweg – Stoepveldsingel veiliger maken. Er worden vluchtheuvels 
aangelegd, zodat voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken. De 
vluchtheuvels zorgen er bovendien voor, dat de snelheid van het verkeer op 
de Andrej Sacharovweg verlaagd wordt. Over de planning van het werk volgt 
later meer informatie. De maatregel is een van de projecten om de 
fietsroutes in Assen veiliger en comfortabeler te maken. 

Fietsers en voetgangers vinden de 
oversteek bij de Stoepveldsingel en 
Overstoep onveilig. Het autoverkeer op 
de Andrej Sacharovweg is drukker 
geworden en rijdt soms harder dan is 
toegestaan. Met de aanleg van de 
vluchtheuvels kunnen voetgangers en 
fietsers in twee fasen oversteken. Ook 
de in- en uitstappers bij de bushalte 
hebben daar belang bij. De oversteek 
wordt daardoor veiliger en makkelijker. 
En het autoverkeer kan door de 
“slinger in de weg” minder hard rijden. 
De rijbaan wordt in oostelijke richting 
met 3m verbreed; daar is de meeste 
ruimte. De bushalte blijft dicht bij de 
kruising gehandhaafd. Bij de halte 
wordt een fietsenstalling aangelegd. 

Bij de enquête fietsverkeer, die in het voorjaar is gehouden onder het 
stadspanel, is deze kruising als een van de knelpunten genoemd. Gemeente 
Assen en Provincie Drenthe financieren het werk. Heeft u vragen? Dan kunt 
u contact maken met de gemeente Assen via � info@assen.nl.  
 
 
 

 
MARSDIJKERTJES 

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

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



GRATIS WORKSHOP BREIEN VOOR DE JEUGD 

Voorgaande jaren hebben we een workshop 
breien georga-niseerd. De deelnemers waren 
zeer gemotiveerd om het breien onder de knie 
te krijgen. 
Breien hoort bij de winter en daarom zullen we 
op woensdag 12 februari van 14.30 – 16.00 uur 
nogmaals een workshop breien organiseren in 
Wijkgebouw De Dissel in Marsdijk. Breinaalden 
en wol zijn aanwezig, maar mocht je zelf wol hebben waarmee je wilt 
breien, neem gerust mee! 
Wat ga je leren?  
Het opzetten van de steken, de basissteken: rechte steek, averechte steek, 
tricotsteek, het aanhechten van een nieuwe draad en afkanten. 
Je leert al heel snel hoe je een pannenlap of sjaal kunt maken. 
Mocht er nog interesse zijn om nog verder te leren, dan gaan we in overleg 
nog een dag plannen. 
Deze workshop is gratis! 
Graag van tevoren opgeven op  jeugd@marsdijk.nl 
 

 
GRATIS KINDERBINGO VOOR DE JEUGD 
 
De Jeugdcommissie van Wijkvereniging 
Marsdijk organiseert een gratis kinderbingo 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.  
In december hebben we bingo 
georganiseerd. Dit was zeer gezellig en er 
was een goede opkomst. 
Wat gaan we doen? 
We gaan een aantal rondes bingo spelen. Heb je zin om mee te doen? Dan 
mag je je opgeven via het onderstaande emailadres. 
Plaats:   Wijkgebouw De Dissel in Marsdijk 
Dag/Tijd:  woensdag 11 maart 2020 14.30 tot ± 16:00 uur 
Prijs:   GRATIS. 
Aantal deelnemers: Minimaal 6  
Begeleiders:  Herma Veen en Jacqueline Smid 
Opgave:   jeugd@marsdijk.nl 
 
Jeugdcommissie 



DE 2E DINSDAG VAN DE MAAND THEMA OCHTEND IN DE DISSEL. 
 
U bent wederom van harte welkom op dinsdag 11 februari 2020 in De Dissel 
van 10.30 tot 11.30 om samen met andere Marsdijkers een kop koffie of thee 
te drinken met iets lekkers erbij.  
Dit keer komt Kitty Janssen van de Asser 
Historische vereniging bij ons aan tafel. Zij 
komt wat vertellen over de geschiedenis 
van Marsdijk. 
Vanaf 10.00 uur bent u welkom om alvast 
een (gratis) kop koffie of thee te gebruiken. De lezing is eveneens gratis. 
In het vervolg iedere 2e dinsdag van de maand. Als u ideeën heeft om 
iemand uit te nodigen of zelf wat wilt komt vertellen horen wij het graag. 
(10 maart komt Frans Strijk ons wat vertellen over Macula degeneratie, 
slechtziendheid) 
Hartelijke groet, 
Ontspanningscommissie en Buurtteam Marsdijk Vaartwelzijn. 
 
Anna Zonderman en Ans Veldhuis 
 

 
SAMEN HANDWERKEN 
 
Vindt u het leuk om te handwerken. Breien, haken, borduren, quilten, 
poppetjes maken etc.  
Dat kan ook samen aan een tafel in De Dissel. 
Elke maandagmiddag zit een aantal dames samen te praten, thee of koffie 
te drinken en te werken aan hun handwerkje. 
Het is vrijblijvend. U kunt komen als u wilt. Geen verplichting. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

buurtteammarsdijk 
 
Graag zien we u in De Dissel, Kleuvenstee 1a,   
op maandag van 14.00 tot 16.00 uur.  
Hartelijke groet het Buurtteam 
Ans Veldhuis  06 511 77 225 



 
 
 
 

 

 

 

 

In De Dissel 
 

Disco voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. 

Even lekker samen met je vriendje of 

vriendinnetje dansen en kletsen 

 
 

Zaterdag 29 februari 2020 

18.30 – 20.30 uur 

Entree € 0,50 



TAFELTENNISSEN VOOR IEDEREEN  
 
Tafeltennisvereniging de Marsmeppers 
uit Marsdijk, organiseert op vrijdag 10 
april haar jaarlijkse Paaseierentoernooi. 
Dit is het gezelligste tafeltennistoernooi 
van het jaar. 
Om ook de bewoners van Marsdijk, die 
af en toe een balletje slaan of op de 
camping hun beste slagen oefenen, 
een kans te geven, wordt er nu een 
oproep gedaan om u op te geven en mee te doen.  
Vindt u het leuk om een balletje te slaan en eenmalig mee te doen? 
Geeft u dan op voor de recreatieve klasse tijdens ons Paaseierentoernooi. 
Voor iedereen is er een prijs. 
Begin toernooi is 19.00 uur, graag 15 minuten van tevoren aanwezig zijn. 
 
Plaats:   sporthal Marsdijk 
Dag:   vrijdag 10 april  
Tijd:   19.00 uur tot ongeveer 22.30 uur 
Prijs:   € 4.00. 
Minimumleeftijd:  15 jaar 
Organisatie:  Rob Aveskamp en Jacqueline Smid 
 
Opgave via � jacqui.smid@outlook.com of � raveskamp@hotmail.com  
Dit kan tot uiterlijk dinsdag 7 april 2020 
 
De Marsmeppers 
 

 
UITSLAGEN VOLLEYBAL 
 
 

 
 

Di 10 dec Actief 1 Mix 1 Paterswolde 0 – 3 

Wo 11 dec Novok Mix 2 Norg 1 – 2 

Ma 16 dec WIK Mix 2 Bovensmilde 0 – 3 

Di 17 dec Animo ‘68 1 Dames 1 De Componist 3 – 0 

Ma 6 jan Dames 1 SVZ 2 Marsdijkhal 2 – 1 

Wo 15 jan Peelermarke 1 Heren 1 Peelohal 2 – 1 

Ma 20 jan Mix 1 Peelermarke 2 Marsdijkhal 3 – 0 

 
Sportcommissie 



TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT 
 
De deelnemende 
huisartsen in Noord- 
en Midden-Drenthe 
zijn aangesloten bij de Huisartsenspoedpost Assen, die is gevestigd in het 
Wilhelmina Ziekenhuis, Europaweg-Zuid 1 in Assen.  
U kunt buiten de normale praktijktijden bij spoedgevallen een afspraak maken via          
 0900 – 112 0 112 of bellen met uw eigen praktijk. Voor meer informatie en 
zelfservice zie ook www.chd.nl. 
 
ASSER APOTHEKEN 
Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek kunt u terecht bij de Wilhelmina 
apotheek, Wilhelmina Ziekenhuis, 24 uur per dag geopend. 
 

 
WEEKENDDIENSTEN TANDARTSEN 

 
Vaart Welzijn Buurtteams  
We werken vanuit onze Buurtteams. Dat wil zeggen dat onze buurtwerkers en 
buurtmaatschappelijk werkers allemaal een vaste buurt hebben waar ze hun werk 
doen. Ze kennen de buurt goed en weten wat er speelt. Bovendien zijn ze zo 
dichtbij, zichtbaar en toegankelijk. Wel zo handig! 
 
Elke woensdag van 08.30 tot 10.30 uur hebben zij spreekuur in wijkgebouw De 
Dissel. De wijkagent en de WijkBoa zijn aanwezig van 09.30 tot 10.30 uur tijdens 
ons spreekuur. U kunt zo even binnenlopen!  
 
Daarnaast zijn zij ook bereikbaar via de telefoon of de mail:  
Ans Veldhuis, buurtwerker:  06-51177225    marsdijk@vaartwelzijn.nl  
Ine Pierik, buurtmaatschappelijk werker: 
 06-51180437   marsdijk@vaartwelzijn.nl 
Gemeente Assen 
 

 
PSYCHOLOGEN IN MARSDIJK  
AYRES, Praktijk voor Eerstelijns Psychologie en Runningtherapie 
Annemieke en Hilbrand Wiersema, Keverkleuven 23,  373595  
www.Ayres-psychologie.nl & www.Ayres-runningtherapie.nl 
 info@ayres-psychologie.nl 
 
TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT 

17 – jan 2 – feb Dental Clinics 2 Brink 37  317222 
3 – feb 9 - feb Tandartspraktijk de Jong 2 Beilerstraat 179  317570 
10 – feb 16 – feb Tandartspraktijk Marsdijk 2 Kleuvenstee 15  345953 
17 – feb 23 – feb L. Walther Boer Vaart ZZ 41  301115 
24 – feb 1 – mrt Dental Clinics Brink 37  317222 
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ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2020 
 

   Activiteit Locatie Tijden 
Za 01    
Zo 02    

Ma 03 
Wandelgroep 1 uur 
Handwerken 

De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Di 04 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 05 
Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/Boa 
Dansen 

De Dissel 
De Dissel  
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Do 06 Repetitie Koor Marsaria De Dissel 19.45 – 21.45 uur 
Vr 07 Klaverjassen De Dissel 19.30 uur 
Za 08    
Zo 09    
Ma 10 Wandelgroep 1 uur De Dissel 10.00 uur 

Di  11 
Wandelgroep 30 min 
Themaochtend 

De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
10.30 – 11.30 uur 

Wo 12 
Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/Boa 
Workshop breien 

De Dissel 
De Dissel  
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 
14.30 – 16.00 uur 

Do 13 Repetitie Koor Marsaria De Dissel 19.45 – 21.45 uur 
Vr 14 Valentijnsdag   
Za 15    
Zo  16    
Ma 17 Wandelgroep 1 uur De Dissel 10.00 uur 
Di 18 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 19 
Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/Boa 

De Dissel 
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

Do 20 Repetitie Koor Marsaria De Dissel 19.45 – 21.45 uur 
Vr 21 Klaverjassen De Dissel 19.30 uur 
Za 22    
Zo 23    
Ma 24 Wandelgroep 1 uur De Dissel 10.00 uur 
Di 25 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 26 
Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/Boa 

De Dissel 
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

Do 27 Repetitie Koor Marsaria De Dissel 19.45 – 21.45 uur 
Vr 28    
Za 29 KINDERDISCO De Dissel 18.30 – 20.30 uur 
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ACTIVITEITENKALENDER MAART 2020 
 

Zo 01    
Ma 02 Wandelgroep 1 uur 

Handwerken 
De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Di 03 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 04 Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/Boa 

De Dissel 
De Dissel  

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

Do  05 Repetitie Koor Marsaria De Dissel 19.45 – 21.45 uur 
Vr 06 Klaverjassen De Dissel 19.30 uur 
 
 
Activiteiten van de Sportcommissie volgens onderstaand rooster 

Ma Tafeltennis- volwassenen 
 Badminton 
 Volleybal 

De Dissel 
Marsdijkhal          
Marsdijkhal 

19.15 – 23.00 uur 
    19.30 uur 
    20.00 uur 

Di  Dance Fit 
 Pilatus 

De Dissel 
De Dissel 

18.45 – 19.45 uur 
10.30 – 11.30 uur 

Wo Zaalvoetbal 
Zumba 

 

Marsdijkhal 
De Dissel 

22.00 – 23.00 uur 
19.15 – 20.15 uur 

Do Zumba De Dissel 09.30 – 10.30 uur 
 
 
Overige sport activiteiten 
Di Aerobic De Dissel 08.45 – 09.45 uur 
Ma Kickboksen   Jeugd 

                     volwassenen 
De Dissel 16.00 – 17.30 uur 

17.30 – 19.00 uur 
Wo 
Wo 

Kickboksen   Jeugd 
                     volwassenen 

De Dissel 16.00 – 17.30 uur 
17.30 – 19.00 uur 

 
 
Activiteiten van de Ontspanningscommissie februari 2020 
Bridge Maandag 3 10 17 24  februari 13.30 uur 
Spel/Soos Dinsdag 4 11 18 25  februari 13.30 uur 
Koersbal Woensdag 5 12 19 26  februari 09.30 uur 
Koersbal Donderdag 6 13 20 27  februari 13.30 uur 
Klaverjassen Vrijdag 7  21   februari 19.30 uur 
 
Dansmiddag 5 februari 14.00 uur in De Dissel 
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POLITIE, BRANDWEER, AMBULANCE 
Alarm politie, brandweer, ambulance  112 bij spoed.  
Politie niet dringend  0900 – 8844. 
 
STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 
 0900 – 1262626 Na 16.30 uur is er een antwoordapparaat 
 waarop  doorverwezen wordt naar politie en crisisopvang. 
 
KINDERTELEFOON 
Tussen 14.00 en 20.00 uur  0800 – 0432  www.kindertelefoon.nl  
 
ADVIES EN MELDPUNT KINDERMISHANDELING  0900 - 1231230 
 
CERTE TROMBOSEDIENST 
Controle elke woensdag van 08.00 tot 09.45 uur in De Dissel lokaal 3 
 
VAART WELZIJN  
Ans Veldhuis, buurtwerker:  06 51177225, Ine Pierik, buurtmaatschappelijk 
werker:  06 51180437   marsdijk@vaartwelzijn.nl   
Spreekuur elke woensdag in De Dissel van 08.30 tot 10.30 uur 
 
WIJKAGENT en WIJK-BOA Spreekuur woensdag 09.30 tot 10.30 uur in De Dissel. 
 
DIERENHULPDIENSTEN 
Dieren in nood  114, Dierenambulance,   088 8113360  
 
DIERENKLINIEK BORGSTEE 
Borgstee 28 9403 TV Assen. Open op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur, 
 405144. Voor spoedgevallen  0592 405321   info@dierenkliniekborgstee.nl    
 
GAS EN STROOM, NATIONAAL STORINGSNUMMER 
 0800 – 9009, meldpunt storingen in de gas- en stroomlevering t/m de meter. 
 
WATER Minder water uit de kraan? De WMD verhelpt storingen altijd zo spoedig 
mogelijk. Storing melden  0592 854545, dag en nacht bereikbaar. 
 
GEMEENTE “MARSDIJK” Wijkbeheerders van de gemeente in Marsdijk. 
Heeft u wensen, klachten, op- en/of aanmerkingen over de woonomgeving of 
andere zaken die spelen in uw buurt of in de hele wijk?  Meld het bij de wijkbe-
heerders Gert Siepel en/of Anneke Nieuwenhuis.  
Elke woensdagochtend van 09.30 tot 11.00 uur zijn zij in De Dissel. 
Anneke Nieuwenhuis,   06 51339100,   a.nieuwenhuis@assen.nl 
Gert Siepel,    06 51102741,   ge.siepel@assen.nl   
U bent van harte welkom op de woensdagochtend in De Dissel.  U kunt ook een 
afspraak maken, dan komen zij bij u langs. 
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OPA- EN OMA DAGEN 

 

Hunebedden bouwen, schilderen in de stijl van Vincent van Gogh en 
zingen in het Drents? Kom op 18, 19 of 20 februari naar de Opa- en Oma  
dagen in het Drents Museum en het Drents Archief en ga samen op 
avontuur door het Drentse landschap.  
Tickets voor de Opa- en Oma dagen zijn alléén online verkrijgbaar 
via https://tickets.drentsmuseum.nl/opa-omadagen. De toegangsprijs voor 
kinderen bedraagt € 2,50 en voor volwassenen € 9,50. Tijdens de Opa- en 
Oma dagen zul je je geen seconde vervelen! 
 

Strunen deur Drenthe 
Het avontuur start in het Drents Museum. Daar maak je een virtuele 
wandeling door de Drentse natuur in de tentoonstelling Barbizon van het 
Noorden. Je komt langs mysterieuze veentjes, sprookjesachtige dorpen en 
indrukwekkende steenhopen. Na deze spannende wandeling vervolg je je 
reis naar de swingende workshop met Drentse liedjes van het ICO 
Centrum voor Kunst & Cultuur. De tocht gaat vervolgens verder naar het 
Drents Archief waar je zelf aan de slag gaat als kunstenaar. Samen met 
Het Drentse Landschap leer je alles over schapen en wol en kun je een 
eigen hunebed bouwen. Het programma vindt plaats op dinsdag 18, 
woensdag 19 en donderdag 20 februari om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 
uur. 
 
Het programma is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar, maar broers en 
zussen mogen natuurlijk ook meedoen. Ook vaders, moeders, ooms, 
tantes en buren zijn welkom. Dit programma is een samenwerkingsverband 
tussen het Drents Archief, Drents Museum, Het Drentse Landschap en ICO 
Centrum voor Kunst & Cultuur. 
 
Wanneer: dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 februari 2020 
Voor wie: kinderen van 4-12 jaar en hun (groot)ouders 
Waar:  Drents Museum, Het Drentse Landschap, Drents Archief 

en ICO Centrum voor Kunst & Cultuur 
Tijd:   tussen  11.00 en 16.00 uur 
Prijs:  Kinderen € 2,50  Volwassenen € 9,50 * 

Vrienden van Drents Archief/Drents Museum en 
beschermers van Het Drentse Landschap € 6,50  

Tickets zijn alléén online verkrijgbaar 
via https://tickets.drentsmuseum.nl/opa-omadagen (let op! vol=vol).  
*Ook de rest van het museum bezoeken? Koop dan apart een 
entreekaartje.  (kinderen tot 18 jaar zijn gratis) 
 

Drents Museum en het Drents Archief 



WIJ ZIJN THE PIONEERS 

 
Wist u dat er vlak bij onze wijk 
Marsdijk honk- en softbal wordt 
gespeeld ? 
Pal naast de velden van de Asser 
Boys aan de andere kant van de 
rondweg achter de schietbaan 
liggen twee prachtig gelegen 
velden die onlangs nog door de 
Gemeente geheel zijn vernieuwd. 
De gebruikers van deze mooie 
velden zijn the Pioneers. 
Een vereniging die in 1971 is 
opgericht en waarvan door de 
jaren heen de successen 
meerdere malen tot in de 
landelijke honk- en softbal-
competities hebben geleid. 
Zij zijn actief in alle 
leeftijdscategorieën: Pupillen, 
Aspiranten, Junioren, Senioren 
en Recreanten. Jongens en 
meisjes en dames en heren. 
Iedereen is welkom. Ook 
ongeoefende spelers. Want presteren op topniveau heeft bij de Pioneers 
geen absolute prioriteit. Het gaat vooral om plezier in het spel. 
Maar dat neemt niet weg dat het afgelopen seizoen onze Aspiranten en het 
jaar daarvoor onze Junioren regio-kampioen zijn geworden van de drie 
Noordelijke provincies. 
 
Honk- en softbal zijn wereldwijd één van de meest gespeelde teamsporten. 
Typische zomersporten. Lekker buiten in de zon bij aangename 
temperaturen. Als het regent wordt er niet gespeeld. 
Het verhaal gaat dat de Nederlander Jan Grasé tijdens een vakantie in de 
Verenigde Staten enkele honkbalwedstrijden had gezien en daar hevig van 
onder de indruk was geraakt. Bij thuiskomst, introduceerde hij het spel in ons 
land. En in 1911 waren de eerste Nederlandse wedstrijden een feit. Op 12 
maart 1912 richtte Grasé de Nederlandse Honkbal Bond op. 
Voor de Pioneers start het seizoen begin april en stopt het begin oktober. 
Gedurende het seizoen wordt de competitie gespeeld en buiten getraind met 
een zomerstop van vier weken.  



Tijdens de wintermaanden trainen we t/m februari binnen in de 
Stadsbroekhal. 
Met name bij de pupillen (8 t/m 12 jaar) en bij de Aspiranten (12 t/m 15 jaar) 
is er bij ons plek voor stoere jongens en meiden. Beide jeugdteams spelen 
zowel thuis- als uitwedstrijden. Altijd op zaterdag. Zo’n wedstrijd duurt 
ongeveer anderhalf uur. Bij uitwedstrijden komt hier nog de reistijd bij.  
Bent u nieuwsgierig of denkt u leuk voor m’n zoon of dochter, kom dan gerust 
naar ons veld aan het Dijkveldpad om te kijken naar een van onze 
wedstrijden. Of laat uw zoon of dochter een paar keer vrijblijvend meedoen 
met een training. Ze mogen dan gerust een vriendje of vriendinnetje 
meenemen. 
De pupillen trainen op woensdag vanaf 16:30 uur. De Aspiranten op 
maandag vanaf 19:00 uur. 
Uitgebreide informatie is te vinden op onze website www.thepioneers.nl. 
Vanzelfsprekend kunt u ook persoonlijk even contact opnemen via                  
� ledenadministratie@pioneers.nl of telefonisch ℡ 0592 374170. 
 
Honk- en softbal de enige sport waarbij slaan en stelen mag! 
 
The Pioneers 

 

 



HIER IS WEER EEN BERICHTJE VAN DE HONDENSPEELPLAATS  
 
Er was een aantal inwoners van Marsdijk die bezorgd waren dat het 
Messchenveld na de komst van de hondenspeelplaats niet meer een 
losloopgebied zou zijn. Bij deze delen wij mede dat de gemeente Assen 
officieel heeft bevestigd dat het Messchenveld ook na de komst van de 
hondenspeelplaats een losloopgebied blijft. 
Op 22 februari organiseren wij, de vrijwilligers van de hondenspeelplaats 
Marsdijk, een inloopmiddag waarbij iedereen is uitgenodigd om langs te 
komen. Hier zullen wij onze plannen presenteren en zal er ruimte zijn om 
input te geven en ideeën aan te dragen. 
Deze input en ideeën zullen dan meegenomen worden in de uiteindelijke 
inrichting en het gebruik van de hondenspeelplaats. 
Inloopmiddag Hondenspeelplaats Marsdijk 
Locatie: Inloophuis Mijn Buurt Assen, Kiepheugte 90  
Datum:  22 februari 2020 
Tijd:  14.00 uur – 16.00 uur 
Als er nog vragen zijn horen wij dat graag.  
Wij zijn te bereiken via e-mail: � hondenspeelplaatsmarsdijk@outlook.com 
Ook zijn wij te vinden op Facebook: Hondenspeelplaats Marsdijk 
 
Vrijwilligers van de Hondenspeelplaats Marsdijk 
 

 
KINDEREN IN EEN SCHEIDING  = KIES 
 
Kinderen kiezen niet zelf voor een scheiding, het overkomt ze. Soms is het 
dan fijn dat er iemand even met je meeloopt.  
De KIES van start. Eerst wordt er gestart met de KIES groep in de wijken 
Marsdijk, Kloosterveen, Noorderpark en Peelo.   
KIES is een spel– en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. 
Kinderen uit de groepen  4 t/m 8  kunnen op deze manier leren de 
scheiding te begrijpen, het een plaats te geven en een manier vinden om te 
kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding en de 
nieuwe situatie.Deze bijeenkomsten worden begeleid door twee 
gecertificeerde KIES coaches; een jeugdmaatschappelijk werker van Vaart 
Welzijn en een jeugdverpleegkundige van de GGD.  
Wij gaan starten in week 9 (week van 24 februari)  
Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met de 
school van uw kind en vragen naar de intern begeleider. Of u kunt contact 
opnemen met: Susanne Jutte, Jeugdmaatschappelijk werker Vaart Welzijn 
& KIES coach  � s.jutte@vaartwelzijn.nl / ℡ 06-36454407 
Sanne de Boer, Jeugdverpleegkundige GGD & KIES coach 
� s.deboer@ggddrenthe.nl / ℡ 06-83169170 



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. 
 

 
RIJBEWIJSKEURING 
 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 
terecht bij de Rijbewijskeuringsarts op 6, 17 en 28 februari, 5, 16 en 27 maart 
en vervolgens minimaal twee keer per maand in De Dissel, Kleuvenstee 1A. 
Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 
℡ 036-7200911.  
Zelf een datum reserveren kan via de  website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl. Tarieven incl. BTW: 75+ B/E € 50,00, medisch, 
C/D/E ook voor code 95 en taxipas € 70,00.  
Leden van CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00 korting op 
bovenstaande prijzen. 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring 
gekocht te worden die verkrijgbaar is bij de gemeente en via internet op 
mijn.cbr.nl; inloggen met DigiD. 
 
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. 
Het kan een aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet 
invullen thuisgestuurd krijgt van het CBR (per post of via de mail).  
  
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te 
maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom. 
 
CBR 



MET ENIGE WEEMOED BEKIJKEN WIJ DE SLOOP 



FEBRUARI SCHRIKKELMAAND 
 
Februari, ook wel sprokkelmaand of schrikkelmaand genoemd, is in de 
gregoriaanse kalender de tweede maand van het jaar. De naam februari is 
afkomstig van de Romeinse God Februus. Februus werd gezien als God 
van de purificatie/onderwereld. Bij de oude Romeinen was februari dan ook 
de maand van de grote reiniging en boetedoening.  
 
Aantal dagen 
In tegenstelling tot de andere elf maanden van het jaar, heeft februari geen 
30 of 31 dagen. Deze maand heeft 28 dagen. Echter met uitzondering van 
de zgn schrikkeljaren. Wanneer het gaat om een schrikkeljaar, dan heeft 
de maand februari een dag extra. 
In het schrikkeljaar heeft februari dus 
29 dagen.  
 
Schrikkeljaren 
Oorspronkelijk telde een kalenderjaar 
geen 365, maar 304 dagen. Deze 304 
dagen waren verdeeld over tien 
maanden. Het jaar begon toen met de 
eerste dag van de lente. De eerste dag 
van de lente was toen nog op 1 maart. 
Het jaar liep toen vanaf 1 maart en 
eindigde met de laatste dag van december. De maanden januari en 
februari bestonden dus destijds nog niet. Men ging er toen vanuit dat de 
winterperiode nog kon worden beschouwd als maandloze periode.  
 
Extra kalenderdag 
Januari en februari werden in de achtste eeuw voor Christus door een 
Romeinse koning aan de jaarkalender toegevoegd. Hiermee kwam het 
totaal aantal kalenderdagen van het jaar op een totaal van 354/355. Dit 
veranderde in 47 voor Christus toen keizer Julius schoon schip maakte. 
Volgens de nieuwe Juliaanse kalender behoorde een jaar nl. 365 
kalenderdagen te tellen. Tegelijkertijd voerde Julius Caesar toen het zgn. 
schrikkeljaar in. Dit werd door Julius Caesar gedaan omdat een jaar in 
werkelijkheid 365,25 dagen is, de tijd waarin de aarde rond de zon draait. 
Daarom moest er eens in de vier jaar een extra dag worden bijgeteld. 
Besloten werd om daar het jaar voor te nemen dat deelbaar is door vier. 
Door deze regel heeft elk jaartal dat deelbaar is door vier een februari- 
maand met 29 dagen. De jaren, waarin februari 29 dagen heeft, worden 
schrikkeljaren genoemd.  
 
De redactie 



CURSUS NIEUWS FEBRUARI 2020 
 
Bij de Hatha Yoga op vrijdagochtend is van 9.00 – 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 gitaar spelen 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. 
 
Op maandag 10 februari is de herhalingscursus Reanimatie en AED. 
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur. Voor € 17,50 bent u weer up to date. 
 
Op donderdag 13 februari start de cursus bloemschikken waarbij de cursisten zelf 
bloemen en materiaal mogen meenemen. 
Aanvang: 19.30 – 21.30 uur. 
 
Op zondag 22 maart wordt er een Klankbad Meditatie gegeven door Jeanet 
Landman en Marga Haastrecht. Even de tijd voor jezelf! 
De buitenwereld laten we los, je mag hier genieten. 
De werking van de klanken is helend en brengt het lichaam in harmonie. 
Graag van tevoren opgeven via de mail of telefoon. 
Aanvang: 11.00 – 12.00 uur. 
 
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  via � 
cursuscommissie@marsdijk.nl of via ℡ 06-10227796. 
 

 
REANIMATIE EN AED HERHALINGSCURSUS 2020       Cursuscode: 48 

     
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 geheel of gedeeltelijk de kosten van de 
cursus, dit kunt u gewoon bij uw eigen zorgverzekering navragen. 
 
Cursus/code:  Reanimatie / AED / herhalingscursus     Code 48 
Dag/Datum/Tijd:  maandag / 10 februari / 19.30 – 22.00 uur 
Prijs leden/Deelnemers: € 17,50  / Minimaal 7    
Docent:   Els de Vos 
Opgave:   via inschrijfformulier  
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl     
   ℡ 06-10715830 
 



KLANKBAD MEDITATIE IN MAART         

Cursuscode: 70C 

 
Op zondag 22 maart 2020 wordt vanaf 11.00 uur een klankbad gegeven 
door Jeanet Landman en Marga Haastrecht; zij hebben beiden de School 
voor Sjamanisme doorlopen. 
Liggend op je matje word je ondergedompeld in klanken van verschillende 
instrumenten. Wind, vogels, klankschalen enz. nemen je mee op een 
klankreis. Even de tijd voor jezelf! De buitenwereld laten we los, je mag 
genieten. 
De klanken kunnen je helpen om in jouw eigen flow te komen en meer stilte 
in je hoofd te creëren.  Die energie zuivert en vitaliseert. Daardoor ontspant 
het lichaam zich. De werking van klanken zijn helend en brengen het 
lichaam in harmonie.  
De klankmeditatie kan zowel zittend als liggend ondergaan worden. Je kunt 
matjes, dekentjes en kussens zelf meenemen. (er is een aantal matjes 
aanwezig). Aanbevolen wordt gemakkelijk zittende warme kleding en 
sokken te dragen.   
 
Activiteit/code:  Klankbad meditatie     Code 70C 
Dag/Datum/Tijd  zondag / 22 maart 2020 Tijd 11.00 – 12.00 uur 
Prijs   € 7,50 per ochtend 
Opgave:  Graag van tevoren via mail of telefoon 
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl  
   ℡ 06-10227796 
 

 
CURSUS BLOEMSCHIKKEN 5X OP DONDERDAGAVOND 

Cursuscode: 72C 

 
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 bloemen smaak. 
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 handvatten mee voor het bloemschikken. 
Valentijnsdag, Voorjaarschikking met bolletjes, Voorjaarsschikking met 
snijbloembollen, Paasbloemstuk, Moederdagbloemstuk. 



 
Cursus:   Bloemschikken    Code 72C 
Aantal/Dag/Tijd: 5 / donderdag / 19.30 – 21.30 uur  
Data:   13 februari, 27 februari, 19 maart, 9 april, 7 mei 
Prijs leden/niet leden: € 33,00 / € 44,00 voor 5x. 
Aantal deelnemers: Minimaal 7 en maximaal 10 cursisten 
Docent:   Gerda Wassen 
Opgave:  Via inschrijfformulier 
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl of   
   ℡ 06-10227796 
 

 
AANMELDINGSFORMULIER VOOR EEN CURSUS/WORKSHOP of 
ACTIVITEIT 2020 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. 



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 1A  9403 LT  Assen
     
� ledenadministratie@marsdijk.nl  
 
 



CONTACTPERSONEN WIJKVERENIGING 
BESTUUR 
Voorzitter : Geert Doensen ℡  858190 
 : � bestuur@marsdijk.nl  
Vicevoorzitter : Theo Buijs ℡ 06 13015206  
Penningmeester : Roelie Rooks  ℡ 347509 
 : � bestuur@marsdijk.nl  
Secretariaat : Jacqueline Smid ℡ 409122 

: � bestuur@marsdijk.nl 
Lid : Annet Albronda ℡ 372861  
Beheer De Dissel : Johan Termohlen ℡ 370903  
Zaalaanvraag : � zaalplanning@marsdijk.nl 
Ledenadministratie : � ledenadministratie@marsdijk.nl 
 
CONTACTPERSONEN COMMISSIES 
Sportcommissie : mevr. J.H. Woering ℡ 347790 
 : � sportmarsdijk@marsdijk.nl 
Cursuscommissie : Gina Smid-Koerntjes ℡ 06-10227796 
 : �   cursuscommissie@marsdijk.nl 
Ontspanningscommissie : dhr. G. Ronner                        ℡ 343109 
 : �   gronner3@kpnmail.nl 
Barcommissie : Agnes Buijs                             ℡ 06 44816901 
Wijkkrant  : Redactie Theo Buijs  ℡ 06 13015206 
 : �   wijkkrant@marsdijk.nl  
Advertenties : Theo Buijs  ℡ 06 13015206 

 : �   advertentie@marsdijk.nl  
Jeugdcommissie : �   jeugd@marsdijk.nl  
Exposeren : Jacqueline Smid  ℡ 409122 
 : �   exposities@marsdijk.nl  
Koor Marsaria : Rikje de Groot   
 : � koormarsaria@gmail.com    
OVERIGE CONTACTPERSONEN 
Kinderboerderij : Beheerder  Wilco Jonkman  ℡ 375606 
  : www.beekdalhoeve.nl 
  : �   kibo.beekdalhoeve@vanboeijen.nl  
Gospelkoor El Elohim : Rina-Lies Goedvolk  ℡ 341343 
 : �  gospelkoorelelohim@gmail.com  
 : www.elelohim.nl 
Wijkgebouw/Rolstoel Steunpunt: Kleuvenstee 1A 9403 LT  ℡ 370903 
Openingstijden De Dissel  
Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 23.00 uur. Vrijdag van 08.30 tot 
15.00 uur. Vrijdagavond, zaterdag en zondag alleen bij activiteiten. 
Administratie is bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur en 
van 13.00 tot 15.00 uur. ℡ 0592 – 370903 


