
Diëtist Barbara Wittenberg en fysiothe-
rapeut Lucie Bakker geven het goede 
voorbeeld: ze zijn lekker aan het bewe-
gen. Dat is heel belangrijk bij het ouder 
worden. Net als gezond en gevarieerd 
eten. Op bladzij 3 vertellen zij hoe u dat 
kunt doen. Ze geven handige tips en 
laten zien dat gezond eten en 
elke dag bewegen helemaal 
niet zo moeilijk hoeven te zijn. 
Hopelijk krijgt u er net zoveel 
plezier in als Barbara en 
Lucie!

BELANGRIJKE GEGEVENS VOOR HULP, ONDERSTEUNING EN ADVIES OP MAAT NIEUWSBRIEF 
GEZOND OUD WORDEN IN ASSEN
TIPS, INTERVIEWS EN INFORMATIE

Deze nieuwsbrief gaat over wat u zelf kunt doen om gezond oud te worden. Er staan tips in 
om gevarieerd te eten en elke dag te bewegen. Of om uw huis aan te passen om er zo lang 
 mogelijk veilig te kunnen blijven wonen. Tinie Klaassens (83) en Doortje De Heus (91)  vertellen 
over wat zij belangrijk vinden in hun leven. Huisarts Henkjan Gebben vraagt in een interview 
 aandacht voor het levenseinde. Heeft u vragen na het lezen van de nieuwsbrief? U kunt die altijd 
 stellen aan uw huisarts of buurtteam.

Dit is een uitgave van Gezond in Assen in samenwerking met onder andere Vaart Welzijn, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle 75+’ers in de gemeente Assen. Gezond in Assen (onderdeel van GIDS) is een programma om 
gezondheid te bevorderen. Heeft u suggesties of ideeën, bel of mail dan met projectleider Harma Barelds, Tinten Training en Advies, 
harma.barelds@tintentrainingenadvies.nl, 088-030 51 00.

GEZOND ETEN EN BEWEGEN MET PLEZIER

COLOFON GEZOND IN ASSEN

Waarvoor Organisatie Contact

Ondersteuning voor 
werk, zorg, Wmo, 
begeleid wonen, 
 dagbesteding, logeren 
en begeleiding

Gemeente Assen 140 592 | www.assen.nl

Vragen over de buurt, 
bewonersinitiatieven 
en buurtactiviteiten

Mijn Buurt Assen www.mijnbuurtassen.nl of mail naar 
info@mijnbuurtassen.nl

STILA www.stila-assen.nl of mail naar info@stila-assen.nl

Verpleegkundige 
hulp, persoonlijke 
 verzorging, 
personenalarmering

Thuiszorg

Accolade Thuis 0592 - 341 116 | www.accoladezorg.nl

Beter Thuis Wonen 0592 - 794 110 | www.beter-thuis-wonen.nl

Buurtzorg 0900 - 690 69 06 | www.assen.buurtzorg.net

Chalcedoonzorg 0592 - 412 772 | www.chalcedoonzorg.nl

Curadomi 0592 - 709 002 | www.curadomi.nl

De Zorgzaak 0592 - 308 512 | www.zorgzaak.nl

Icare 0900 - 88 33 | www.icare.nl

Interzorg 0800 - 223 34 04 | www.interzorg.nl

TSN 0592 - 305 000 | www.tsn-thuiszorg.nl

Zorggroep Drenthe 0592 - 331 232 |www.zorggroepdrenthe.nl 

Huishoudelijke hulp Thuiszorg

Beter Thuis Wonen Thuiszorg 0592 - 341 162 | www.beter-thuis-wonen.nl

Chalcedoonzorg 0592 - 412 772 | www.chalcedoonzorg.nl

Curadomi 0900 - 258 25 81 | www.curadomi.nl

De Nieuwe Zorg Thuis 085 - 023 9043 | www.denieuwezorgthuis.nl

De Zorgzaak 0528 - 341 965 | www.zorgzaak.nl

Dokter Schoonmaakorganisatie 0591 - 631 186 | www.dokterschoon.nl

Stichting Zorggroep Drenthe 0592 - 311 232 | www.zorggroepdrenthe.nl

Tzorg 053 - 475 00 40 | www.tzorg.nl

Hulpmiddelen
lenen, huren en kopen 
(rolstoelen, krukken, 
etc.) 

Thuiszorgwinkel (een vergoeding is mogelijk, 
vraag dit na bij uw zorgverzekeraar)

Medipoint Icare thuisleenpunt 088 - 102 01 00 | Wilhelmina Ziekenhuis, 
Europaweg Zuid 1, 9401 RK Assen

Vegro 0800 - 288 77 66 | Kloekhorststraat 27, 
9401 BB Assen

Maaltijd voorziening Apetito 0800 – 023  29 75| www.apetito.nl

Ding Dong (Distrivers) 088 – 003 10 06 | www.dingdong.nu

Van Smaak 088 – 511 54 00 | www.vansmaak.nl

Van der Zanden catering 0592 - 315 131

Stadsvervoer Cityline 0800 - 402 01 04 | www.connexxion.nl/cityline



ONTDEK EN ERVAAR HET BELEEFHUIS!
Van buiten lijkt het een ge-
woon rijtjeshuis. Maar van bin-
nen is het helemaal ingericht 
met de nieuwste snufjes om 
veilig en comfortabel te blijven 
wonen in uw eigen omgeving: 
het Beleefhuis in Assen. Drie 
dagen in de week kunt u het 
bekijken. 

‘Het Beleefhuis laat zien wat er 
allemaal kan om mensen te helpen 
langer zelfstandig thuis te wonen’, 
vertelt projectleider Michiel Büchli. 
‘Bijvoorbeeld een trap met extra 
makkelijke treden. Of slimme sen-
soren die familie of buren waar-
schuwen als er iets aan de hand 
is. Je kunt bij ons ook zien waar de 
producten te koop zijn. Kom gerust 
langs om het Beleefhuis te ontdek-
ken en te ervaren. Iedereen is van 
harte welkom!’

BELEEFHUIS ASSEN
Adres     
Zwartwatersweg 155
9402 SN Assen
Openingstijden
Maandag, dinsdag en donder-
dag van 9.00 tot 16.30 uur.
Een afspraak maken is niet no-
dig. U kunt tijdens de openings-
uren gratis binnenlopen. 
Meer informatie
Telefoon: 0900-0604
Website: actiumwonen.nl 

Het Beleefhuis is een initiatief 
van Actium, samen met Vaart 
Welzijn, Wmo Gemeente Assen, 
Icare, Icare ledenvereniging, 
Medipoint en Brandweer 
 Drenthe.

Diëtist Barbara Wittenberg en 
fysiotherapeut Lucie Bakker 
werken al tien jaar met elkaar 
samen in Gezondheidscentrum 
Assen-Noord. Dat vinden zij 
heel gewoon. Want voor gezond 
leven kunnen goed eten en 
voldoende bewegen niet zon-
der elkaar. Vooral voor ouderen 
is de combinatie van eten en 
bewegen heel belang-
rijk, vertellen Barbara 
en Lucie. 

Voedingsstoffen
Bij het ouder worden gaan 
we vaak minder bewegen 
en minder eten. ‘Als je 
minder eet, krijg je ook 
minder goede stoffen binnen, 
zoals eiwitten en vitamine D’, legt 
Barbara Wittenberg uit. ‘Daardoor 
worden onze botten en spieren 
minder sterk. Dat wordt erger als 
je ook nog weinig beweegt. Het is 
dus belangrijk dat je genoeg voe-
dingsstoffen binnen krijgt én dat 
je in beweging blijft.’ Dat geldt ook 
voor mensen die juist te zwaar zijn, 
zegt Lucie Bakker. ‘Soms kunnen 
mensen niet meer goed fietsen of 
moeilijk hun veters strikken, omdat 
hun buik in de weg zit. Afvallen lukt 
dan ook alleen door gezonder te 
eten en meer te bewegen.’

GEZOND ETEN EN 
GOED BEWEGEN: VAN LEVENSBELANG!

Vallen
Soms verwijst uw huisarts u naar 
een diëtist of fysiotherapeut. Maar 
u kunt ook zonder verwijzing naar 
hen toe. ‘Ouderen komen bijvoor-
beeld bij mij omdat ze bang zijn 
om te vallen’, vertelt Lucie. ‘Ik kijk 
dan eerst waar dat door komt. 
Meestal raad ik aan om mee te 
doen aan een training in een 

groepje. Je leert daar 
hoe je veilig kunt staan, 
wat je moet doen als je 
je evenwicht verliest of 
als je valt én hoe je dan 
weer opstaat.’ 

Vitamine D
Ook gezonde voeding 

helpt om minder snel te vallen, 
zegt Barbara. ‘Als je niet genoeg ei-
witten en vitamine D binnenkrijgt, 
worden je spieren en botten slap-
per. Dan wordt bewegen moeilijker 
en val je ook sneller. Door gevari-
eerd te eten, krijg je goede stoffen 
binnen, bijvoorbeeld via zuivel, 
kaas, vlees en vis. Vitamine D maak 
je na je 50e niet meer genoeg aan. 
Daarom adviseren wij iedereen 
vanaf die leeftijd om 10 microgram 
extra vitamine D per dag te nemen 
en vanaf 70 jaar elke dag 20 mi-
crogram. Je kunt dat kopen bij de 
drogist, elk merk is goed.’

‘WIJ  ADVISEREN 
IEDEREEN 

 BOVEN DE 50 
OM EXTRA 

VITAMINE D 
TE NEMEN’

Heeft u vragen over 
gezonde voeding en 
bewegen?
    
Dan bent u altijd welkom bij 
de diëtist of fysiotherapeut 
bij u in de buurt, ook zonder 
verwijzing van uw huisarts. 
Zij kunnen u goede adviezen 
geven om zo gezond en sterk 
mogelijk oud te worden.

‘DOE WAT JE 
LEUK VINDT’

Doortje de Heus (91) woont 
nog in het huis waar zij ruim 
50 jaar geleden in Assen kwam 
wonen. ‘Het is hier allemaal 
gelijkvloers’, zegt zij. ‘Dus dat 
kan prima.’ Zij doet alles zelf in 
huis. Maar het liefst werkt ze 
in haar tuin: snoeien, schoffe-
len, onkruid wieden. Hoe blijft 
mevrouw De Heus zo fit?

‘Ik heb geluk’, vindt zij. ‘Ik heb goe-
de genen en sterke botten. Maar ik 
leef ook gezond. Ik loop veel en 

ik let op wat ik eet: veel 
 groente en fruit. En elke 
dag slik ik extra vitamine 
D, uit een doosje met de 
letters van de dagen van de 
week erop. Heel handig, want 
dan kan ik het niet vergeten.’ 

Advocaat met slagroom
Mevrouw De Heus houdt van lek-
ker eten. Een jaar of 10  geleden 
kon zij niet meer zo goed fietsen. 
‘Ik was veel te zwaar geworden’, 
vertelt ze. ‘Sinds die tijd ga ik naar 

een diëtiste. Zij heeft 
mij geleerd om gezon-
der te eten. En geen 
dingen te kopen die ik 
niet mag. Dus geen brie 

of advocaat met slagroom. Ik ben 
daardoor 17 kilo afgevallen. Ik 
voel mij goed en ik kan weer beter 
bewegen.’

Schilderen
Wat is het geheim van gezond oud 
worden? Doortje de Heus: ‘Doe 
wat je leuk vindt en trek je niks aan 
van wat anderen daarvan vinden.’ 
Naast de tuin houdt zij ook erg van 
lezen. En van schilderen. ‘Dat doe 
ik elke maandag met De Losse Pols 
in ‘t Markehuus. Of andere men-
sen mijn schilderijen mooi vinden, 
maakt me niet uit. Ik doe het graag 
en dat is het belangrijkste.’

Later
Mevrouw De Heus denkt niet elke 
dag na over de toekomst. ‘Dan 
word ik ongelukkig en daar heb ik 
geen zin in. Wat er later gebeurt, 
weet ik niet. Komt tijd, komt raad. 
Ik wil in elk geval niet gereani-
meerd worden. Daar moet ik nog 
wel met mijn huisarts over praten. 
Dat is natuurlijk wel verstandig.’

‘IK LOOP VEEL 
EN IK LET OP 
WAT IK EET’

Tips
Wat kun je nu doen als je meer wilt 
bewegen en gezonder wilt eten? 
‘Bewegen hoeft niet ingewikkeld 
te zijn’, zegt Lucie. ‘Elke dag een 
half uurtje wandelen, fietsen of 
in de tuin werken is al genoeg. 
Of doe mee met ‘Nederland in 
beweging’. Dat is elke dag op de 
televisie.’ Als gevarieerd koken niet 
goed meer lukt, zijn kant-en-klaar-
maaltijden soms een oplossing, 
vult Barbara aan. ‘Er zijn in Assen 
prima maaltijdservices. Je kunt ook 
kant-en-klaarmaaltijden nemen 
uit de supermarkt. Let wel op of er 
genoeg groente in zit en niet teveel 
zout. Probeer er een paar uit en 
kies dan welke je het lekkerst 
vindt!’ 



worden. Zo zet hij mensen aan het denken. Als je je 
levenseinde goed hebt geregeld, geeft dat rust en word 
je prettiger oud. Praten over het einde van je leven is 
eigenlijk doodgewoon!’

Huisarts
Met wie kun je daar dan het best over praten? ‘Met je 
huisarts’, zegt Henkjan. ‘Die kan opschrijven wat je wel 
en niet wilt. Dat kan in een officiële verklaring, maar 
dat hoeft niet. Het is ook niet definitief. Je kunt het al-
tijd nog veranderen. Het is wel belangrijk dat je familie 
weet wat je met je huisarts afspreekt. Dan komen zij 
niet voor verrassingen te staan.’ 

Zonder angst
Dokter Gebben wil niets verplichten. Toch raadt hij 
iedere oudere aan om na te denken over het einde van 
het leven. En daar met familie en huisarts over te pra-
ten. ‘Ik had eens een patiënt die erg bang was om dood 
te gaan. Ze wilde dat niet bespreken. 
Toen ze ernstig ziek werd, hebben 
we dat toch gedaan. Kort daarna is 
ze rustig en zonder angst overleden. 
Sterven hoeft niet naar te zijn. Je 
kunt ook doodgaan met een gouden 
randje.’

We praten liever niet over het einde van ons 
leven. Toch is het verstandig om dat wel te doen, 
vindt Henkjan Gebben. Als huisarts begeleidt hij 
regelmatig mensen die sterven. ‘Wie voorbereid 
is op het einde van het leven, hoeft niet bang te 
zijn en kan rustig doodgaan’, zegt hij. ‘Dat kan 
heel mooi zijn, ook voor de familie die achter-
blijft.’ 

Reanimeren
Euthanasie krijgt veel aandacht, maar verreweg de 
meeste mensen gaan ‘gewoon’ dood. ‘We zouden daar 
van tevoren ook beter over moeten nadenken’, zegt 
Henkjan Gebben. ‘Wanneer je nog gezond bent, kun 
je goed zeggen wat je wensen zijn. Wil je bijvoorbeeld 
gereanimeerd worden als je iets ernstigs overkomt? 
Wil je nog behandeld worden, ook als dat weinig zin 
meer heeft? Als je een hartaanval of beroerte krijgt, is 
er geen tijd om dat rustig te bespreken. Dan kunnen er 
dingen gebeuren die je niet wilt.’ 

Rust
Op welke leeftijd moet je beginnen met nadenken over 
je levenseinde? Henkjan lacht. ‘Er moet niks’, zegt hij. 
‘Maar het kan op elke leeftijd. Zeker als je wat ouder 
wordt, is het wel verstandig. Een collega van mij vraagt 
aan elke gezonde 65+’er of hij of zij gereanimeerd wil 

Als jong meisje hielp Tinie Klaassens haar vader vaak op de boer-
derij. Altijd met pen en papier in de zak van haar overall. Als zij 
dan een mooie zin bedacht, kon ze die meteen opschrijven. Tinie 
maakt haar leven lang al gedichten. Dat is heel belangrijk voor 
haar: ‘Ik stond soms midden in de nacht op om een regel te note-
ren. Als ik dat niet deed, sliep ik niet meer.’

GEEN DAG 
ZONDER GEDICHTEN

gingen en zelfs op de radio.’ Sinds 
een herseninfarct in 2006 gaat het 
dichten moeilijker. Toch geniet 
Tinie samen met haar man, kinde-
ren en kleinkinderen van het leven 
zolang het kan. Welke tips hebben 
Tinie en haar man voor mensen 
die het moeilijk vinden om hun 

dagen zinvol te besteden? 
‘Probeer er voor anderen 
te zijn’, zegt Tinie. ‘En zoek 
afleiding, dat doet altijd 
goed.’ Gezinus: ‘Ik wandel 
veel. Buiten bewegen is 
gezond.’ En wie het wil, kan 
altijd eens proberen een 

gedicht te maken. Tinie Klaassens 
had het niet willen missen in haar 
leven!

DOODGAAN 
MET EEN 
GOUDEN RANDJE

HET FAMILIEGESPREK

RECEPT VOOR MEER ZIN IN HET LEVEN

Tinie is een jaar of negen, als ze 
op school een film ziet over een 
karekiet. Dat vindt zij zo’n mooie 
vogel dat zij er een gedichtje over 
schrijft. Haar juf stuurt het naar 
het tijdschrift Margriet, waar het in 
wordt geplaatst. Zo begint Tinies 
dichtcarrière.

Vader
‘Als kind had ik al een talen-
knobbel’, vertelt Tinie (nu 
83) thuis in Assen. ‘Ik had 
daar graag meer mee willen 
doen, maar mijn vader 
vond dat geleer nergens 
voor nodig. Jammer, maar vaders 
wil was wet. Toch ben ik altijd 
blijven dichten, ik heb er duizen-
den gemaakt.’ ‘Tinie kan over alles 
een gedicht maken’, vult haar man 
Gezinus trots aan.

Tips
Als je ouder wordt, is het soms 
moeilijk om je leven zin te geven. 
Tinie heeft daar nooit moeite mee 
gehad. Het dichten heeft daar 
zeker bij geholpen. Het bracht haar 
overal. ‘Ik heb mijn gedichten vaak 
voorgedragen, bij vrouwenvereni-

‘TINIE KAN 
OVER ALLES 
EEN  GEDICHT 

MAKEN’

‘STERVEN 
HOEFT NIET 

NAAR TE 
ZIJN’

PRATEN OVER HET 
EINDE VAN HET LEVEN 
IS EIGENLIJK DOOD
GEWOON’

Het kan moeilijk zijn om een familiegesprek 
te beginnen over uw levenseinde. Uw huisarts 
kan u daar altijd advies over geven. Ook de 
tips hieronder van ikwilmetjepraten.nu kun-
nen helpen:

1 Bedenk met wie u hierover het liefst wilt praten. 
2 Kies een moment waarop u allebei tijd hebt. 
3 Praat op een rustige plek of tijdens een 

 wandeling.
4 Maak het gesprek niet te lang en te zwaar. 
5 Luister zonder oordeel naar elkaar.
6. Spreek af of en hoe u uw wensen wilt 

 opschrijven.
7 Laat na het gesprek andere familieleden weten 

dat u over uw levenseinde hebt gesproken en 
met wie.

Zijn jeugd

In een klein boerderijtje
Ver van de grote stad
Daar heeft hij zijn jeugd versleten
Wat een gouden tijd was dat

Z’n moeder zat voor aan de tafel
En zorgde voor de hele boel
Z’n vader zat achter de kachelpijp
In z’n oude luie stoel

Z’n moeder poetste waste boende
En in koken was ze een genie
Z’n vader zorgde voor de centjes
Zo ging dat daar in volle 
 harmonie

Rijkdom heeft hij er niet gekend
Elk dubbeltje werd opgespaard
Maar hij kreeg veel zorg en liefde
En dat alles is schatten waard

Tinie Klaassens

Ziet u soms op tegen de dagen? Praat erover met uw huisarts. 
In Gezondheidscentrum Assen-Noord kan de huisarts u een 
‘welzijnsrecept’ geven. Een coach van Vaart Welzijn kijkt dan 
samen met u welke dingen uw leven prettiger kunnen maken. 
Woont u in een andere wijk in Assen? Ook dan bent u altijd 
welkom bij uw huisarts of bij het buurtteam van Vaart Welzijn. 



ODENSEHUIS ASSEN: 
KOM GEZELLIG BINNEN!
Dementie verandert je leven en dat van je naas-
ten. Het is fijn om erover te kunnen praten of om 
er even uit te zijn. Hebt u daar behoefte aan? Dan 
bent u welkom in het Odensehuis Assen. 

Het Odensehuis is een inloophuis voor mensen met 
dementie en andere vormen van vergeetachtigheid 
en hun naasten. Vergeet u vaak dingen doordat u zich 
eenzaam voelt? Ook dan bent u welkom in het Oden-
sehuis. Bij een kopje koffie of een lunch kunt u er een 
praatje maken, ervaringen uitwisselen of meedoen aan 
activiteiten als koken, schilderen of samen fietsen. U 
kiest zelf, want in het Odensehuis hoeft niets en mag 
veel!

Adres
’t Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur
Meer informatie:
Website:  odensehuisassen.nl 
Telefoon:  06-391 86 618

U moet naar de kapper of de fysiotherapeut. Of 
u wilt op de koffie bij een vriendin. Maar u rijdt 
geen auto meer en u heeft geen ander vervoer. 
Dan is ANWB AutoMaatje misschien iets voor u!

Een AutoMaatje is een vrijwilliger die u met de auto 
naar uw afspraak brengt en ook weer ophaalt. 

Het werkt zo:  
• U belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren  tussen 

10.00 en 12.30 uur naar ANWB AutoMaatje Assen. 
Telefoon: 06-823 57 286.

• U hoort van tevoren welke vrijwilliger u komt 
 ophalen en hoeveel het ongeveer kost.

• De vrijwilliger komt u op de afgesproken tijd 
 ophalen en brengt u weer thuis.

• Na afloop betaalt u € 0,30 per gereden kilometer 
aan de chauffeur.  

• Heeft u vragen? Mail naar 
 anwbautomaatje@vaartwelzijn.nl.

Henk (85) kon met zijn scootmobiel moeilijk 
de stoep voor zijn huis op en af. Zijn buren 
schakelden het buurtteam in. Kort daarna 
legde de gemeente een oprijstoep aan. Dat 
ging makkelijk, omdat de gemeente, de 
buurtteams van Vaart Welzijn en woning-
corporatie Actium samenwerken in Mijn 
Buurt Assen. 

Mijn Buurt Assen steunt ideeën voor een pret-
tige woonomgeving. Voor jong en oud. Hebt u 
een goed idee voor uw buurt? Of wilt u weten 
welke activiteiten er in uw wijk zijn? Kijkt u 
dan eens bij Mijn Buurt Assen. Zij helpen om 
plannen voor uw buurt uit te voeren. Samen 
maken we zo uw buurt een fijne plek voor alle 
inwoners.  

Meer informatie: 
Website:  mijnbuurtassen.nl
E-mail:  info@mijnbuurtassen.nl 
Voor meer informatie bent u ook 
altijd welkom bij de inloopspreekuren 
van de buurtteams en Buurt Informatie Centra 
van Vaart Welzijn. 

Wilt u weten wat er bij u in de buurt te doen is? 
Kijkt u dan eens in het Maatje(s)boekje. Dat ligt 
gratis voor u klaar bij uw buurtteam of wijkge-
bouw, bij woonzorgcentra en andere openbare 
gebouwen. Het boekje zet alle activiteiten voor 
ouderen in Assen op een rij. 

Humanitas bracht het boekje vorig jaar voor het 
eerst uit, naar een idee van vrijwilliger Maatje 
Jobse. Er hebben zoveel mensen plezier van ge-
had, dat er dit jaar een nieuw boekje is gemaakt. 
Het laat u zien waar u allemaal aan mee kunt 
doen in uw wijk of buurt. Zo kunt u samen met 
anderen gezellige activiteiten ondernemen!

Meer informatie:
Humanitas Assen
Telefoon:  06-188 15 923
E-mail:  maatjesboekje@humanitas-assen.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS VOOR HULP, ONDERSTEUNING EN ADVIES OP MAAT
Op deze en de volgende bladzijde vindt u handige telefoonnummers van organisaties bij u in de buurt. Knip deze 
pagina uit en hang ‘m bij uw telefoon! Voor hulpverleners kan het handig zijn als u uw eigen naam en gegevens 
hieronder invult. Wilt u graag persoonlijk advies op maat, passend bij uw situatie? Loopt u dan vrijblijvend binnen 
op een van de spreekuren van de buurtteams van Vaart Welzijn.

Naam:

In geval van nood waarschuwen:

Naam: Telefoonnummer:

MIJN BUURT ASSEN: 
SAMEN MAKEN WE DE BUURT

Huisartsenpraktijken
Gezondheidscentrum Assen-Oost
Brunelstraat 2a, 9404 KD Assen
0592-315 744/315 456

Huisartsenpraktijk E.M. Oldenhuis
Thorbeckelaan 199, 9402 DA Assen
0592-342 244

Gezondheidscentrum Assen-Noord
Molenstraat 262, 9402 JW Assen
0592-376 666

Huisartsenpraktijk Mulder en Waalkes
Thorbeckelaan 195, 9402 EP Assen
0592-398 210

Huisartsenpraktijk Van Leussen en Gebben
Thorbeckelaan 199, 9402 DA Assen
0592-342 260

Huisartsenpraktijk M. Sönmez
Thorbeckelaan 195, 9402 EP Assen
0592-312 561

Huisartsenpraktijk Peelo 
Scharmbarg 39, 9407 EA Assen
0592-344 449

Huisartsenpraktijk Nijdam en Reekmans
Thorbeckelaan 199, 9402 DA Assen
0592-398 839

Huisartsenpraktijk Overcingel
Huisartsen Kok, Noordhof, Buist en Willemsen
Stationsstraat 38, 9401 KX Assen 
0592-312 244

Huisartsenpraktijk Marsdijk-Wilgenbeemd
Wilgenbeemd 9, 9403 MB Assen
0592-373 887

Huisartsenpraktijk Marsdijk Sikkens
Kleuvenstee 19, 9403 LT Assen
0592-347 222

Medisch Centrum Messchenstaete
Huisartsenpraktijk Koopmans en Scholtens
Hoekbree 109, 9403 GR Assen
0592-702 070

Gezondheidscentrum Kloosterveen
Transportweg 8b, 9405 PR Assen
0592-350 088

Vaart Welzijn buurtteams
www.vaartwelzijn.nl

Elke wijk in Assen heeft een buurtteam van Vaart 
Welzijn. U kunt daar naartoe met al uw vragen over 
bijvoorbeeld welzijn, wonen en zorg.
Wilt u kennismaken met het buurtteam? Of heeft u 
ondersteuning nodig? Loop eens binnen bij een van 
de inloopspreekuren in uw wijk. Een afspraak ma-
ken is niet nodig. Lukt het niet om langs te komen? 
Dan komt een van onze medewerkers graag bij u 
thuis. Maak een afspraak via 088-030 51 60 of mail 
naar info@vaartwelzijn.nl.

Assen-Oost
assenoost@vaartwelzijn.nl
• De Werkwereld, Brunelstraat 77
 Dinsdag 10.00 - 12.00 uur

Baggelhuizen en Centrum
baggelhuizen@vaartwelzijn.nl / centrum@vaartwelzijn.nl
• Hoofdlocatie, Apollopad 5  
 Donderdag 10.30 - 12.30 uur
• Werkplaats Rolderstraat, Rolderstraat 21
 Dinsdag 10.00 - 12.00 uur

Kloosterveen
kloosterveen@vaartwelzijn.nl
• MFA De Kloosterveste, Vesteplein 5 
 Woensdag 14.00 - 15.00 uur

Lariks en Pittelo
lariks@vaartwelzijn.nl / pittelo@vaartwelzijn.nl
• Rode Kruisgebouw, Delft 73  
 Woensdag 9.00 - 11.00 uur
• Buurt Informatie Centrum, Linthorst Homanstraat 13
 Woensdag 13.30 - 14.30 uur
• Buurt Informatie Centrum, Lekstraat 2
 Dinsdag 13.30 - 14.30 uur

Marsdijk
marsdijk@vaartwelzijn.nl
• Wijkgebouw De Dissel, Kleuvenstee 2-4 
 Woensdag 8.30 - 10.30 uur

Noorderpark en Peelo 
noorderpark@vaartwelzijn.nl / peelo@vaartwelzijn.nl 
• Wijkgebouw De Componist, Paganinilaan 15 
 Dinsdag 10.00 - 12.00 uur  
• Buurt Informatie Centrum, Mr. P.J. Troelstralaan 42  
 Vrijdag 10.00 - 12.00 uur
• Wijkgebouw ’t Markehuus, Scharmbarg 35 
 Donderdag 10.00 - 12.00 uur
• Gezondheidscentrum Assen-Noord, Molenstraat 262
 Woensdag 9.00 - 10.30 uur

EEN BOEKJE VOL ACTIVITEIT 

OP PAD 
MET ANWB AUTOMAATJE


