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De contactpersonen van de 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 kopij inhoudelijk wordt 
gewijzigd.  
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
eventuele druk en stijlfouten

 



VOORWOORD 
 
BESTE MARSDIJKERS 
 
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de omslag van de Wijkkrant een ander 
aanzien heeft gekregen. Wij van de redactie waren van mening dat de 
Wijkkrant aan een nieuwe omslag toe was. Na wat probeersels die ons wel 
wat leken maar toch niet het gewenste resultaat hadden, hebben wij ons 
gewend tot een professional. Deze, Jessica Rona uit Vries, heeft het 
uiteindelijke ontwerp bedacht en gemaakt. Rechts in het blauwe vlak ziet u 
de contouren van de wijk Marsdijk met daarin aangegeven de locatie van 
De Dissel. Zij zal elke maand de omslag aanpassen. Onze dank daarvoor. 
Een interview met haar vindt u op pagina 27. Na de dikke krant van 
september met alle cursussen nu een krant van normaal formaat. Wel vol 
met artikelen over de wijk en andere berichten die u misschien interessant 
vindt. 
Het bestuur heeft na rijp beraad besloten om dit jaar de lampionnenoptocht 
en de kerstfair geen doorgang te laten vinden. De organisatie moet aan 
zoveel eisen voldoen dat het voor de vrijwilligers die het moeten 
organiseren een te grote en complexe zaak is geworden. De 
Ontspanningscommissie ziet er ook geen heil in om de kerstmiddag te 
organiseren. Wij hopen dat we volgend jaar al deze zaken weer kunnen 
oppakken. We gaan wel De Dissel in kerstsfeer brengen zowel binnen als 
buiten en we zijn ook van plan om voor de kinderen t/m 12 jaar een middag 
te organiseren waar ze kerststukjes kunnen maken. IJs en weder dienende 
gaan we 10 oktober met de Mercurius Marching Showband Assen een 
route door Marsdijk lopen. Informatie over tijd en route vindt u op de 
website en de informatie borden bij De Dissel. 
    
Met vriendelijke groet namens de redactie, Theo. 
 

 
CORONAPLAN DE DISSEL WIJKVERENIGING MARSDIJK  
 
Protocol om in het kader van de anderhalve meter samenleving 
activiteiten te kunnen beginnen.  

1. Neem alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht. Deze zijn 
zichtbaar aangegeven op relevante plaatsen zoals: in- en 
uitgangen, publieke ruimte zoals zalen, kamers en toiletten.  
De maatregelen zijn: 

• Was vaker je handen  

• Nies in je elleboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes  



• Schud geen handen en houd 1½ meter afstand van elkaar 

• Maximaal één persoon in de toiletruimte en laat deze 
schoon achter.  

Desinfecterende handgel is op diverse plekken binnen De Dissel. 
2. U kunt bij een bezoek aan De Dissel eventueel zelf zorgen voor 

aanvullende beschermingsmaatregelen c.q. hulpmiddelen  zoals 
mondkapjes, beschermende schorten en handschoentjes (dit is 
niet verplicht). 

3. Betaal zoveel mogelijk met pin. 
4. Zorg dat u voldoende afstand houdt van zowel bezoekers als 

medewerkers, minimaal 1,5 meter en volg looproutes.!  
5. Let op hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimtes mogen 

zijn. 20 per 100 m².  Per ruimte is dit zichtbaar aangegeven. 
6. Voortdurend aandacht houden voor het gedrag van andere 

bezoekers, spreek elkaar hier op aan.  
7. Werk samen. 
8. Houd u aan de regels, denk om elkaar en geef elkaar de ruimte! 

 
Bij voorbaat dank! Bestuur Wijkvereniging Marsdijk 
 

 
GEEN KERSTFAIR EN LAMPIONNENOPTOCHT DIT JAAR 
 
Na lang overleg is er besloten dat er dit jaar helaas geen lampionnenoptocht en 
Kerstfair vanuit de Wijkvereniging georganiseerd worden. Dit alles heeft natuurlijk te 
maken met Corona. Na veel wikken en wegen lijkt het ons niet haalbaar de 1,5 
meter te kunnen hanteren. We hebben dan te maken met kraampjes die te kort zijn, 
veel bezoekers, het eten, het drinken, toiletten etc. Een groot probleem is ook de 
nieuwe De Dissel. Deze is veel kleiner dan de oude. Aangezien we hier nog niet 
eerder een Kerstfair hebben gehouden én met de huidige maatregelen wordt het 
een hele puzzel om een dergelijk evenement te organiseren. Net als de 
lampionnenoptocht. De kinderen mogen wel bij elkaar lopen, maar het is onze 
verantwoording dat ouders 1,5 meter van elkaar meelopen. Daar zijn veel 
vrijwilligers voor nodig en die zijn er gewoon niet. 11 November kan natuurlijk 
gewoon door gaan. Langs de deuren lopen kan altijd.  
 
Wél kerststukjes maken voor kinderen 
Om toch een beetje in kerstsferen te komen wordt wel besproken of het 
kerststukjes maken, onderdeel van de Kerstfair, door kan gaan. Dit is namelijk een 
activiteit alleen voor kinderen. Het gaat dan alleen om kinderen van de basisschool. 
De ouders kunnen dan niet mee naar binnen, maar daar wordt iets anders voor 
bedacht. De Jeugdcommissie zal zich hier verder op beraden. Hoe en wat leest u in 
de volgende Wijkkrant of houdt onze website in de gaten.  
We gaan ervan uit dat volgend jaar alles weer door kan gaan. Dus hopelijk tot dan.  
 
De Kerstfaircommissie 



WINKELRIJK MARSDIJK IN ASSEN KRIJGT OPKNAPBEURT 
WINKELS BLIJVEN BEREIKBAAR 
 
Winkelrijk Marsdijk in Assen wordt vanaf 14 september verbouwd en 
gaat verder onder de naam ‘Winkelcentrum Marsdijk’. Tijdens de 
verbouwing blijven de winkels toegankelijk. 
 
In het Winkelcentrum worden verschillende aanpassingen gedaan. Zo 
worden op het parkeerterrein aan de Kleuvenstee de luifels verwijderd, komt 
er een lichtlijn en wordt het nieuwe logo geplaatst. Bij de portaalentree wordt 
het portaal verlaagd en wordt de constructie geschilderd. 
Op het plein worden lichtkoepels geplaatst die voor meer daglichttoetreding 
zorgen. Ook komen er bankjes en plantenbakken op het plein te staan. 
Volgens een woordvoerder duurt de verbouwing ongeveer tot halverwege 
november. 
is 80% 

Uitbreiding supermarkten 
Winkelcentrum Marsdijk was de afgelopen maanden vaker het decor voor 
verbouwingen. Jumbo voerde van januari tot februari werkzaamheden uit en  
Lidl is nog steeds bezig met een grote winkeluitbreiding. De Duitse 
supermarktketen bouwt over de weg om een winkel te maken die dubbel zo 
groot wordt. Daarvoor werd wijkcentrum De Dissel gesloopt en kreeg de 
wijkvereniging aan de overkant een plek. Naar verwachting opent de 
vernieuwde Lidl in november. 
De gemeente heeft de afgelopen maanden ook vernieuwingen doorgevoerd 
rondom het winkelcentrum. Zo zijn de nabijgelegen parkeervakken verbreed 
en is de gemeente bezig met de renovatie van de naastgelegen sporthal, De 
Marsdijkhal. 
 
Redactie Wijkkrant 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Woensdag 28 oktober 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 2019 en werkplan 

2021 

6. Financieel verslag 

7. Pauze 

8. Verkiezing bestuursleden  

9. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 lidmaatschapskaart kunnen tonen voor 
aanvang van de vergadering. Alle leden zijn van harte welkom. 
Namens het bestuur van de Wijkvereniging, 
 

Geert Doensen, voorzitter 



DANSCURSUS IN DE DISSEL 
 
In mei 2019 is in De Dissel begonnen met een cursus dansen. 
Afgelopen 2 september is de cursus na de gedwongen rusttijd voortgezet. 
 
Ook woensdag 7 oktober om 14.00 uur wordt er weer gedanst in De Dissel. 
 
De zaal is zo ingericht, dat er voor de dansers genoeg afstand gehouden 
kan worden en .... bij deze danscursus dans je IN JE EENTJE afgesproken 
pasjes op bepaalde muziek. Deze muziek komt uit allerlei delen van de 
wereld.  
Van dansen krijg je niet alleen een goede lichamelijke conditie, maar het is 
ook een soort hersengymnastiek. Je moet tenslotte die pasjes wel 
onthouden, in de goede volgorde. Als 
dat gelukt is, geeft dat een heel voldaan 
gevoel. En lukt het niet direct dan kun 
je altijd nog op je eigen manier dansen. 
In elk geval is het gezellig en ben je 
lekker in beweging. 
 
Het dansen vindt plaats elke 1e 
woensdagmiddag van de maand vanaf 
14.00 uur. Met een korte  pauze gaan 
we door tot 15.45 uur. 
Een uitzondering betreft november; de 
danscursus vindt dan plaats op de 2e 
woensdag van de maand, namelijk 11 
november 2020. 
 
We leren regelmatig een nieuwe dans, 
dus iedereen kan meedoen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, belt u dan naar: 
Anna Zonderman, ℡ 0592 – 373818. 
  
Normaal is de dansmiddag 1 keer in de maand en wel op de 1e  woensdag 
van de maand. 
  
Het dansen vindt bij uitzondering niet plaats op 4 november 2020, maar op 
woensdag 11 november 2020.  
Daarna weer gewoon elke 1e woensdag van de maand. 
 
Ontspanningscommissie 



GRATIS HERFSBINGO VOOR DE JEUGD 

 

De Jeugdcommissie van Wijkvereniging Marsdijk organiseert een    

GRATIS HERFST BINGO voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.  

Wat gaan we doen? 

We gaan een aantal rondes bingo spelen. Heb je zin om mee te doen?  

Dan graag opgeven op onderstaand e-mailadres.  

Natuurlijk houden we even pauze en kun je dan een glas fris of zakje chips 

kopen € 0,50. 

                                 

 

 

Plaats    : Wijkgebouw De Dissel in Marsdijk 

Dag    : vrijdag 16 oktober 2020 

Tijd    : 14.30 tot ongeveer 16.00 uur 

Prijs    : GRATIS 

Aantal deelnemers  : minimaal 6  

Begeleiders   : Herma Veen en Jacqueline Smid 

 

Opgave: stuur een mail naar � jeugd@marsdijk.nl 

 

        



 
 

 

In De Dissel 

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

Kom jij ook verkleed?  

Voor het leukste en engst verklede kind ligt er een klein 

prijsje klaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 31 oktober 2020 

18.30 – 20.30 uur 

Entree € 0,50 
 

 
COLLECTEROOSTER 
 
4 – 10 oktober Nederlandse brandwonden stichting  

11 – 17 oktober  
Inhaalcollecte Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland, Rode Kruis 

18 – 24 oktober 
Inhaalcollecte Hartstichting, Longfonds, ReumaNederland, Rode Kruis 
25 – 31 oktober Diabetes fonds 



SAMEN HANDWERKEN 

 
Vindt u het leuk om te handwerken? Breien, haken, borduren, quilten, 
poppetjes maken etc?                                                

 
       
 
      @buurtteammarsdijk 
 

 
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. 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  
                        

 
 



KICKBOKSEN IN MARSDIJK GAAT DÓÓR 
 
Na de zomervakantie, waarin we de lessen buiten in het Anne Frankpark hebben 
aangeboden, zijn we nu weer lekker binnen aan het trainen op verschillende 
locaties (zie schema onderaan). Als de verbouwing van de Marsdijkhal is afgerond 
gaan we ook daar weer trainingen aanbieden. We zijn ondertussen officieel 
ingeschreven als vereniging en we hebben een samenwerking met het Jeugdfonds 
opgestart. Kickboksen is leuk en gezond voor jong en oud! Kijk ook eens op onze 
website: www.kickboksenmarsdijk.nl en meld je aan voor een gratis proefles. 
 
Kickboksen, wat is dat ook alweer?  
Kickboksen kun je zien als een combinatie van boksen met traptechnieken van 
karate. Je gebruikt dus zowel armen als benen. Je leert boksen (directe stoot, 
hoeken en opstoten) en trappen naar het bovenbeen, lichaam en hoofd. Bij onze 
training trappen en stoten we niet naar het hoofd. Daar hebben we 
de bokszakken en de pads voor. De nadruk ligt op conditie en het oefenen van de 
juiste boks- en traptechnieken. We houden nadrukkelijk rekening met elkaars 
niveau. Er is een training voor de jeugd en voor volwassen voor zowel beginners 
als gevorderden.   
 
Waarom kickboksen?  
Kickboksen is een leuke, uitdagende sport waarbij je je hele lichaam gebruikt. Je 
bouwt een goede conditie op, je wordt sterker, je gaat je superfit voelen en het 
maakt je zowel mentaal als fysiek weerbaarder. En omdat je natuurlijk goed moet 
opletten om de trap- en stootcombinaties op het juiste moment uit te voeren en ook 
de acties van je tegenstander in de gaten moet houden, train je bovendien je 
concentratievermogen.  
 
Gratis proefles!  
Wil je het graag een keer proberen? Je bent van harte welkom om een proefles 
mee te doen. Materiaal (bokshandschoenen en scheen-beschermers) kun je bij ons 
lenen. Meld je aan bij de trainer Michel Bos waarbij je je naam en je leeftijd 
vermeldt via: � info@kickboksenmarsdijk.nl  
 
Trainingstijden: 
Volwassenen:   dinsdag 20.15 tot 21.15 uur. 
Jeugd, beginners t/m 12 jaar: woensdag 16.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie:    Wijkcentrum De Dissel, Kleuvenstee 1A  
 
Volwassenen en jeugd (gevorderden):  
maandag en woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur 
Locatie: De Orchidee, Tuinstraat 5A Assen Oost 
www.kickboksenmarsdijk.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Michel 
 
 
    Gratis proefles                                 
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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 
 

 
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 

                                                                                                                          

28 sept 4 okt Dental Clinics Brink 37 ℡ 317222 

5 okt 11 okt Tandartspraktijk de Jong Beilerstraat 179 ℡ 317570 

12 okt 18 okt Linde & Co Collardslaan 2 ℡ 318431 

19 okt 25 okt Tandartsenpraktijk Kloosterveen Vesteplein 7 ℡ 461509 

26 okt 1 nov Atik Praktijk voor mond en tandzorg Stationsstraat 11 ℡ 309567 
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2020 

Do 01 Repetitie Marsaria De Dissel  19.30 – 22.00 uur  

Vr 02    

Za 03    

Zo 04 Werelddierendag   

Ma 05 Wandelgroep 1 uur 
Handwerken 

De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Di 06 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 07 Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/BOA 

De Dissel 
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

Do 08 Repetitie Marsaria De Dissel  19.30 – 22.00 uur  

Vr 09 Klaverjassen De Dissel 19.30 uur 

Za 10 OPTREDEN Mercurius Marcing Schowband Assen door de wijk 
Start om 09.30 uur bij De Dissel 

Zo 11    

Ma 12 Wandelgroep 1 uur 
Handwerken 

De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Di 13 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 14 Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/BOA 

De Dissel 
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

Do 15 Repetitie Marsaria De Dissel  19.30 – 22.00 uur  

Vr 16 Kinder herfstbingo 7 t/m 12 jaar De Dissel 14.30 – 16.00 uur 

Za 17    

Zo 18    

Ma 19 Wandelgroep 1 uur 
Handwerken 

De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Di 20 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 21 Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/BOA 

De Dissel 
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

Do 22 Repetitie Marsaria De Dissel  19.30 – 22.00 uur  

Vr 23 Klaverjassen De Dissel 19.30 uur 

Za 24 Griepprik praktijk 
Messchenstaete 

De Dissel 08.00 – 18.00 uur 

Zo 25 Wintertijd  Van 3 naar 2 uur 

Ma 26 Wandelgroep 1 uur 
Handwerken 

De Dissel 
De Dissel 

10.00 uur 
14.00 – 16.00 uur 

Di 27 Wandelgroep 30 min De Dissel 10.00 uur 

Wo 28 Vaart Welzijn spreekuur 
Spreekuur Wijkagent/BOA 
Algemene Ledenvergadering 

De Dissel 
 
De Dissel 

08.30 – 10.30 uur 
09.30 – 10.30 uur 

19.30 uur 

Do 29 Repetitie Marsaria De Dissel  19.30 – 22.00 uur  

Vr 30    

Za 31 Kinderdisco Halloween De Dissel 18.30 – 20.30 uur 
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ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 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 19.30 – 22.00 uur 

Vr 06 Klaverjassen De Dissel 19.30 uur 

Za 07    

Zo 08    

 
 
Activiteiten van de Sportcommissie volgens onderstaand rooster 

Ma Tafeltennis 
 Badminton 
 Volleybal 

De Dissel 
Marsdijkhal 
Marsdijkhal         

 19.15 – 23.00 uur 
 19.30 – 21.00 uur 

  20.00 – 22.30 uur 

Di  Dance Fit 
 Pilates 
Z 

De Dissel 
De Dissel 

19.00 – 20.00 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 10.45 – 11.45 uur 

 
 
Overige sport activiteiten 

Di Aerobic De Dissel 08.45 – 09.45 uur 

Di Kickboksen Jeugd Volwassenen De Dissel 20.15 – 21.15  uur 

Wo Kickboksen Jeugd t/m 12 jaar De Dissel 16.00 – 17.00 uur 

 
Activiteiten van de Ontspanningscommissie oktober 2020 

Jeu de boules maandag  5 12 19 26 oktober 18.00 uur 

Spel/Soos dinsdag  6 13 20 27 oktober 13.30 uur 

Dansen woensdag  7    oktober 14.00 uur 

Koersbal woensdag  7 14 21 28 oktober 09.30 uur 

Dansmiddag woensdag  7 14 21 28 oktober 14.00 uur 

Jeu de boules donderdag 1 8 15 22 29 oktober 18.00 uur 

Koersbal donderdag 1 8 15 22 29 oktober 13.30 uur 

Klaverjassen vrijdag  9  23  oktober 19.30 uur 
 
Alles zolang de coronamaatregelen het toelaten. 
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TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT TAKE OUT 

 

POLITIE, BRANDWEER, AMBULANCE Alarm politie, brandweer, ambulance      
℡ 112 bij spoed. Politie niet dringend ℡ 0900 – 8844. 
 

VEILIG THUIS DRENTHE 

U kunt ons bellen via ℡℡℡℡ 088 2460244 (ma-vr 08.30 - 17.00 uur).  
Het landelijke nummer ℡℡℡℡ 0800 2000 is 24 uur per dag, 7 dagen in de  week 
bereikbaar.  
E-mail: Stuur een e-mail naar info@veiligthuisdrenthe.nl. Vermeld in uw e-mail altijd 
een telefoonnummer, zodat we contact met u kunnen opnemen.  
 

KINDERTELEFOON 

Tussen 14.00 en 20.00 uur ℡ 0800 – 0432  www.kindertelefoon.nl  
 
ZELFMOORDPREVENTIE  

24 uur per dag beschikbaar ℡ 0900 – 0113  www.113.nl 
 

CERTE TROMBOSEDIENST EN HUISARTSEN LABORATORIUM 

Bloedafname elke woensdag van 08.00 uur tot  09.30 uur in De Dissel lokaal 0.3 
 

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? 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,   g.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. 

 



STILA BESTAAT 5 JAAR 
 
STILA Preventiefonds ondersteunt 
in Assen initiatieven en activiteiten 
gericht op kwetsbare doelgroepen. 
Daarmee bevorderen we de 
zelfredzaamheid van medestad-
bewoners en voorkomen we dat 
mensen in een isolement raken. Wil je ook meehelpen om dat doel te 
bereiken en heb je een goed idee maar krijg je de plannen niet rond of heb 
je hulp nodig? Neem dan contact op met het panel van ons Preventiefonds. 
Zo bouwen we samen aan een sterk en sociaal Assen. 

 
Door de coronacrisis gebeurde er 
de afgelopen maanden niet zo 
veel in Assen. Vele sectoren zijn 
hard getroffen door het virus: de 
middenstand, sport, cultuur e.a.. 
Ook wijkcentra sloten hun deuren.  
De maatregelen waren (en zijn) 
erop  gericht om het aantal 
sociale contacten te verminderen. 
Noodzakelijk, maar het sociale 
leven werd er nagenoeg door 
platgelegd. Helder is dat mensen 
die sociale contacten missen en 
veelvuldig wordt erop gewezen 
dat vereenzaming op de loer ligt. 

 
STILA wil dat de verbondenheid weer wat toeneemt, STILA wil de 
bewoners in buurten en wijken opmonteren. 
 
En daarom streven we ernaar om samen met u één of meerdere 
activiteiten te organiseren in de komende maanden. We presenteren nu de 
eerste activiteit. 
 
In elke wijk in Assen gaat 10 oktober a.s. in het kader van het 5 jarig 
bestaan een streetparade/ optreden plaats vinden van de MERCURIUS 
MARCHING SHOWBAND ASSEN. Deze geweldige show en 
marchingband is Nederlands kampioen in de Starklasse en de band staat 
te trappelen om weer op te treden EN DAT KAN IN UW WIJK. Mercurius 
Marching Showband kan een parade door de wijk verzorgen. 
 
Redactie Wijkkrant  



STOP GASWINNING MARSDIJK NU 

 

Vanmorgen hebben twee vertegenwoordigers van de werkgroep SGMN 
(Stop Gaswinning Marsdijk Nu) bij de Raad van State in een laatste poging 
alle argumenten toegelicht tegen het besluit van minister Wiebes om in te 
stemmen met het winnen van gas in Assen, Taarlo, Loon en omgeving. 
De belangrijkste punten van kritiek zijn: 

• Het besluit spreekt zichzelf tegen. De te halen gasopbrengst is 
berekend op fracken, terwijl de minister in artikel 1 van zijn besluit 
fracken verbiedt. 

• Omdat de putten zonder fracken niet meer productief zijn is het besluit 
zinloos. 

• De minister heeft andere mogelijkheden om te voorzien in de vraag 
naar aardgas. 

• De minister toont onbegrip voor de integriteit van mens, natuur, milieu 
en ondergrond. 

• De minister wekt de indruk dat fracken in ons land niet schadelijk is 
voor mens en milieu, terwijl dit uit onderzoek niet blijkt. 

• Dat al het Drents drinkwater uit de diepe ondergrond wordt opgepompt 
en dat via ondergrondse diepwaterstromen vervuiling van 
drinkwaterbronnen als gevolg van fracken kan plaatsvinden. 

• Dat dit in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat artikel 
verplicht staten om burgers te beschermen tegen de gevolgen van 
milieuvervuiling. 

• Oordelen van Europese en Nederlandse rechters hebben dit bevestigd, 

• Ongelijke behandeling vindt plaats omdat bij kleine gasvelden de 
minister tegen adviezen in een van Groningen afwijkend 
schadeprotocol toepast waarbij mensen uit Drenthe steeds moeten 
bewijzen dat schade aan huizen het gevolg is van mijnbouwactiviteiten. 

• Bij Norg geldt weer wel de Groningse regeling met omgekeerde 
bewijslast, omdat daar Gronings gas wordt opgeslagen. Intussen wordt 
het risico op schade in Drenthe groter doordat steeds meer gas bij 
Norg wordt opgeslagen en daardoor het drukverschil met het Drentse 
veld toeneemt. 

Naast de SGMN gaven ook enkele medebewoners op eigen titel, 
vertegenwoordigers van gemeentebesturen, Natuur- en Milieufederatie 
Drenthe en het Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa hun 
argumenten tegen voortzetting van de gaswinning. 
Met de uitspraak die de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State gaat voorbereiden komt binnenkort een eindoordeel. In januari 2017 
verzamelde de SGMN ruim 2000 handtekeningen tegen de gaswinning 
onder Marsdijk, Loon en Taarlo. 



GEZELLIG WANDELEN MET DE BUURTJES 
 

Wilt u meer bewegen en vindt u leuk om dat  met anderen te doen?  
Sluit dan aan bij ons.  

We gaan elke week op maandag en dinsdag wandelen.  
Op maandag lopen we een heel uur en op dinsdag een half uur. 

 Daarna is er gelegenheid voor een gratis kopje koffie en wat napraten. 
 

Starttijd: 10.00 uur 
Startpunt: Buurtteam Marsdijk Vaartwelzijn 

De Dissel, Kleuvenstee 1a 
 

Sluit u ook aan? Wees van harte welkom en loop gezellig met ons mee. Als 
u buurtbewoners kent die ook mee willen lopen, neem ze dan gerust mee. 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
 
 

Wilt u meer informatie, neem contact op met buurtwerker  
Ans Veldhuis ℡ 06 511 77 225 

 

 
 

 

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. 

Aangeboden:  
Sport u bij de Wijkvereniging en heeft u daar een matje voor nodig? Deze 
zijn deze te koop bij de beheerder. Het gaat om de dikke blauwe matten. 
De prijs is € 10,00. 

 



CORONAVIRUS EN AANKOPEN 

 

• Wat zijn mijn rechten als ik mijn 

abonnement niet kan gebruiken door het 

coronavirus? 

Heeft u een abonnement op bijvoorbeeld 

de sportschool, bibliotheek, sauna of het 

museum en sluit deze plek als maatregel 

tegen het coronavirus, dan heeft u recht 

op een vergoeding. Dit betekent dat u 

geld terugkrijgt. U krijgt alleen een 

vergoeding voor de tijd dat u het abonnement niet kunt gebruiken. 

Het bedrijf mag u ook een ander aanbod doen, bijvoorbeeld het aanbieden 

van online lessen of een waardebon. U bepaalt zelf of u dit redelijk vindt. U 

mag zo’n aanbod weigeren. 

Indien u het abonnement wilt opzeggen, hangt dit af van het soort 

abonnement en de algemene voorwaarden. 

• Waar heb ik recht op als een evenement niet doorgaat? 

Veel evenementen gaan niet door om besmetting met het coronavirus te 

voorkomen. Heeft u een ticket voor een concert, voetbalwedstrijd of ander 

evenement, dan heeft u het recht om uw geld terug te krijgen. De organisator 

mag het evenement ook verplaatsen naar een andere datum. U hoeft 

daarmee niet akkoord te gaan. 

• Wat kan ik doen als mijn les niet doorgaat door het coronavirus? 

Kan uw cursus niet doorgaan of valt bijvoorbeeld uw rijles, zwemles, dansles 

of taalles uit als maatregel tegen het coronavirus, dan heeft u het recht om 

de cursus later in te halen. 

Wilt u stoppen met de cursus, kijk dan in de algemene voorwaarden of dat 

mag.  

• Moet ik betalen als ik mijn bruiloft moet afzeggen door het 

coronavirus? 

Als u zelf uw bruiloft afzegt door het coronavirus dan moet u misschien toch 

een vergoeding betalen. Dat hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt 

en het moment waarop u afzegt. 

Regelt een evenementenbureau of weddingplanner uw bruiloft, dan heeft u 

meestal alles via dit bureau geregeld. In dit contract en de algemene 

voorwaarden ziet u wat uw rechten zijn bij annuleren. 

• Wat kan ik doen als een bedrijf mijn bestelling niet kan leveren? 

Ook tijdens de uitbraak van het coronavirus moet het bedrijf uw bestelling 

leveren binnen de afgesproken tijd. Doet het bedrijf dat niet, dan kunt u 

mogelijk de overeenkomst ontbinden. 

 



Indien het bedrijf uw bestelling niet kan leveren door het coronavirus, dan is 

dat overmacht. U heeft dan wel het recht om uw geld terug te krijgen, maar 

u heeft geen recht op schadevergoeding. 

Mocht het bedrijf failliet gaan, is het advies dit te melden bij de curator. Deze 

persoon beslist wat met het geld en de spullen van het failliete bedrijf 

gebeurt. 

 

Waar kan ik zo nodig terecht voor juridisch advies? 

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

vragen heeft. Het Juridisch Loket geeft u gratis informatie en advies met 

betrekking tot vele rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u naar 

advocatuur, mediators of overige instanties.  

 

Het Juridisch Loket is bereikbaar via telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,10 

p/m) op maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur. 

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft dan adviseren wij u contact op te 

nemen met uw rechtsbijstandverzekeraar. 

 

LET OP!: door het coronavirus zijn al onze vestigingen gesloten en de 

wachttijden aan de telefoon langer dan normaal. Kijk op de website voor 

actuele informatie www.juridischloket.nl/contact/.  

 

 
Digitaal verzending naar het CBR ( via zorgdomein) rijbewijskeuring A, 
BE, CE, DE en code 95 in Assen 
 
 
Verloopt uw rijbewijs of u om medische 
redenen moet worden gekeurd voor het 
verlengen van uw rijbewijs C/D/E? Code 
95 . Maak dan nu alvast een afspraak voor 
deze keuringen in Assen. 
 
Data: eens per week. 
 
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak 
maken? Neem dan contact op met het afsprakenbureau 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.  
 
 



DE NIEUWE OMSLAG DOOR JESSICA RONA 

 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien is de voorkant van de wijkkrant in een 
nieuw jasje gestoken. Deze is ontworpen door Jessica Rona voor de 
wijkvereniging. Hieronder vertelt ze een beetje over zichzelf. 
 
"Mijn naam is Jessica Rona en ik ben twintig jaar 
oud. Woonachtig in Vries (Drenthe), samen met 
mijn ouders en drie zusjes. In 2018 heb ik mijn 
havodiploma ontvangen en ben ik gestart met de 
opleiding Communication & Multimedia Design 
(major Visual Design) aan de Hanzehogeschool 
in Groningen. Op dit moment heb ik mijn tweede 
studiejaar afgerond en kijk ik zeer positief terug 
op wat ik in de afgelopen twee jaar in deze 
opleiding al heb geleerd. Daarnaast kijk ik uit 
naar welke nieuwe vaardigheden ik ga leren in de 
praktijk door middel van een meewerkstage. 
 

Naast mijn studie hou ik ervan om creatief bezig te zijn, zowel digitaal als 
op papier. Ook heb ik een hele grote liefde voor autosport met de Formule 
1 & 2 in het bijzonder. Ik combineer deze twee passies vaak door (digitale) 
tekeningen te maken van mijn favoriete sport. 

 
Sinds ik aan mijn studie begonnen ben creëer ik steeds meer doelen voor 
mijzelf, zowel op de korte als op de langere termijn. Mijn doel op de korte 
termijn is dat ik wil gaan studeren aan de universiteit van Helsinki. Ik ben 
op deze universiteit toegelaten om vanaf januari tot juni 2021 mijn minor 
Media te gaan volgen. Tijdens deze periode wil ik graag ontdekken hoe het 
is om te leven in een ander land en hoe het is om elke dag Engels te 
moeten spreken. Het is een enorme kans en natuurlijk ontzettend 
spannend maar ik denk dat ik daar heel veel ga leren.  
Dankzij mijn opleiding en de opdrachten die ik heb doorlopen heb ik een 
duidelijke voorkeur ontwikkeld voor de mediasector. Werken binnen deze 
sector is dan ook mijn doel voor de langere termijn." 
 
Nieuwsgierig geworden naar haar werk? Kijk voor meer informatie op 
www.jessicahrona.com  
 
Namens de wijkvereniging bedanken wij Jessica voor de prachtige nieuwe 
voorkant! 
 
Namens de redactie 

 



SAVE THE DATE 

 
Kom jij zaterdag 7 november 2020 van 9.30  tot 
12.00 uur naar het Anne Frank Park om zelf een 
vogelhuisje in elkaar te timmeren op de 
landelijke Natuurwerkdag?  
Leuk! De commissie Anne Frank Park 
organiseert samen met Landschapsbeheer 
Drenthe en Mijn Buurt Assen deze activiteit in het 
Anne Frank Park. Iedereen krijgt een eigen 
bouwpakketje om een mooi vogelhuisje in elkaar 
te zetten. Schenk jij je huisje daarna aan het 
Anne Frank Park, of hang je deze mooi bij jezelf 
in de tuin? Alles kan deze dag.  
In verband met de maatregelen rondom het Corona virus is het verplicht om 
je aan te melden. Dit kan via � annefrankpark@gmail.com.  
Let op, er is maximaal plek voor 40 personen.  
Mocht het door de ontwikkelingen rondom het Corona virus niet doorgaan, 
dan ontvang je ook op dit mailadres de afzegging.  
 

Van de werkgroep Anne Frank Park  

 

 
CURSUS NIEUWS OKTOBER 2020 

 
Bij de Hatha Yoga op maandagochtend is van 9.00 – 10.15 uur nog enige 
ruimte. Wees welkom! 
 
Bij Gitaarspelen op maandagavond kunt u instromen, wees welkom! 
De beginnerscursus 1    is van 19.00 – 19.30 uur. 
De beginnerscursus 2    is van 19.45 – 20.45 uur. 
De gevorderden cursus  is van 21.00 – 22.00 uur. 
 
Bij de cursussen Engels en Spaans is ook nog enige ruimte om in te stromen! 
Voor meer informatie kunt u bij de docenten terecht: 
 
Voor Engels bij Annamarie: � zanting.cursusengels@gmail.com 
 
Voor Spaans bij Joaqui: ℡ 06-52341601 of � pjac@home.nl 
 
Bij de cursus Vitaliteit op donderdagochtend kunt u instromen, zolang er 
ruimte is! Aanvang: 09.30 – 10.30 uur. 
 



Bij de  cursus digitale fotografie voor beginners en gevorderden op 
woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur kunt u zich nog aanmelden. 
 
Begin oktober start er bij voldoende deelname een cursus Origami. 
Je leert eerst tekening lezen en de basisvouwen en daarna vouwsels voor 
op kaarten, in de kerstboom of om cadeautjes in weg te geven. 
Voor meer informatie kun je bij Rina terecht: ℡ 06-53784337. 
 
Op maandag 19 oktober is de basiscursus Reanimatie en AED. 
Aanvang: 19.30 – 22.00 uur. De kosten zijn € 47,50. 
Er is nog ruimte voor 4 deelnemers, er kunnen maximaal 8 deelnemers 
meedoen. Opgave via een inschrijfformulier. 
 
Op zondag 25 oktober is 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 zijn helend en brengen het lichaam in harmonie. 
Graag van tevoren opgeven via de mail, � cursuscommissie@marsdijk.nl 
of app: ℡ 06-10227796. Vergeet niet om zelf een matje mee te nemen. 
Voor meer informatie kun je bij Marga terecht: ℡ 06-49034736. 
Aanvang: 11.00 – 12.15 uur. De kosten zijn: € 8,50. 
 
Bij voldoende aanmeldingen gaan de cursussen door. 
Na overleg met de docenten is instromen bij de cursussen vaak mogelijk, zo 
lang er ruimte is! 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  
 

 
KLANKBAD MEDITATIE OP ZONDAG 25 OKTOBER 2020 

CODE 70A 

 

Op zondag 25 oktober 2020 wordt vanaf 11.00 uur een 
klankbad gegeven door Jeanet Landman en Marga 
Haastrecht, zij hebben beide de School voor 
Sjamanisme doorlopen. 
 
Liggend op je matje wordt 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. De 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 eigen matje, dekentje en/of kussens mag jezelf meenemen. 
Aanbevolen wordt gemakkelijk zittende warme kleding en sokken te 
dragen.   
Voor meer informatie kun je bij Marga terecht: ℡ 06-49034736. 
 
Activiteit:  Klankbad meditatie, 70A  
Dag/Datum/Tijd: zondag / 25 oktober / 11.00 – 12.15 uur  
Prijs:   € 8,50 per ochtend 
Opgave:  graag van tevoren opgeven via de mail of app. 
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl of    
   ℡ 06-10227796 
 

 
 
BASIS CURSUS REANIMATIE EN AED 

CODE 37 

 

MAANDAG 19 OKTOBER 2020 

 
Cursus volgens de richtlijnen van de Nederlandse 
reanimatieraad en de hartstichting.   
Inclusief certificaat en boekje. 

 
De meeste Zorgverzekeraars vergoeden geheel 
of gedeeltelijk de kosten van de cursus, dit kunt 

    u gewoon bij uw eigen zorgverzekering 
    navragen. 

 
 
Cursus:   BASIS REANIMATIE en AED  
Dag/Datum/Tijd  maandag / 19 oktober /  19.30 – 22.00 uur 
Prijs leden/niet leden: € 47,50  
Aantal deelnemers: maximaal 8 
Docent:   Els de Vos 
Opgave:  via inschrijfformulier  
Informatie:  � cursuscommissie@marsdijk.nl of    
   ℡ 06-10715830 
 
 



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 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  
 

 
AANMELDINGSFORMULIER VOOR EEN CURSUS/WORKSHOP of ACTIVITEIT 
2020 / 2021 
BELANGRIJK: VERMELD DE CURSUSCODE indien van toepassing.  
Voor alle cursussen en activiteiten geldt dat alleen schriftelijke opgaven via 
inschrijfformulier worden geaccepteerd. 
Een 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. 



CONTACTPERSONEN WIJKVERENIGING 
 
BESTUUR 
Voorzitter : Geert Doensen ℡ 858190 
 : � bestuur@marsdijk.nl  
Vicevoorzitter : Theo Buijs ℡ 06-13015206  
Penningmeester : Roelie Rooks  ℡ 06-31685274 
 : � 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/Advertenties : Theo Buijs ℡ 06-13015206 
 : �   wijkkrant@marsdijk.nl  

 : �   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 : Vacant  
 
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 


