
Nieuwsbrief
Vereniging
Assen Oud-Zuid

mei 2020

Wij waren heel wat van plan, maar 
door het Coronavirus moesten we 
plotseling veel activiteiten staken. 
Om die reden verdween de vorige 
Nieuwsbrief op het laatste moment in 

de papiercontainer. Nu het er op lijkt 
dat het ergste achter de rug is, moe-
ten we ons gaan voorbereiden op een 
nieuwe situatie. Een situatie die we in 
het geheel nog niet kennen…

In deze Nieuwsbrief praten wij de 
inwoners van onze mooie wijk even bij. 

Wat is er allemaal afgelast

• De Algemene Ledenvergadering 
(ALV) van 2 april.

 Het bestuur stelt voor deze vergade-
ring voor dit jaar te laten vervallen.

• De Natuurwandeling in het Asser 
Bos op 11 april.

	 In	overleg	met	Marten	van	Dijken	
wordt een nieuwe datum afgespro-
ken,	afhankelijk	van	de	mogelijk
heden in relatie tot het Coronavirus.

•	 De	ROPARUN	door	onze	wijk	op		
1 juni 2020.

 De organisatie van ROPARUN hoopt 
dat	het	volgende	jaar	wel	zal	lukken	
deze run te organiseren.

• Gezellig samen eten in het DCA op 
30 maart en 28 april 2020.

 Deze activiteit is tot nader orde 
gestopt (zie hiernaast)

Gezellig samen eten…

Het	lijkt	erop	dat	het	gezellig	samen	
eten er voorlopig niet meer in zit. 
Dat	is	erg	jammer,	want	dit	initiatief	
wordt zeer gewaardeerd. 
Stichting Phusis heeft direct een 
antwoord	op	de	Coronacrises	kunnen	
geven.	Maaltijden	kunnen	nu	besteld	
worden	bij	www.maaltijdzorgassen.nl
Deze	maaltijden	kunnen	besteld	wor-
den	voor	jezelf,	maar	je	kunt	deze	ook	
doneren. Meer informatie hierover 
vind je op genoemde website.
Op donderdag 16 april 2020 hebben 
wij	persoonlijk	bij	bijna	alle	deelne-
mers van ‘Gezellig samen eten…’, in 
samen	werking	met	Stichting	Phusis,	
een Vitaminepakket	bezorgd,	immers	
“uit	het	oog”,	betekent	niet	ook	“uit	
het hart”. 

In onze eerdere Nieuwsbrieven in 2019 
heeft	u	al	kunnen	lezen	over	‘sociale	
cohesie’,	de	mate	van	samenhang	en	
verbondenheid	in	onze	wijk.	Een	kleine	
werkgroep	is	hier	mee	aan	de	slag	ge-
gaan en had haar plannen graag willen 
presenteren op de ALV van 2 april. Nu 
de	ALV	is	komen	te	vervallen	zoeken	
we naar een passend moment om dit 
wederom te agenderen.

Wat we overigens niet wisten; dat er di-
rect	al	een	noodzaak	tot	sociale	cohesie	
ontstond door het Coronavirus. Kort na 
de mededelingen over het Coronavirus 
hebben	wij	op	23	maart	2020	via	de	
mail onze leden gevraagd ‘om een beetje 
op elkaar te letten’. Bovendien hebben 

we een aantal namen met (adres)
gegevens gegeven van bestuur en 
buurtgenoten	die	benaderd	kunnen	
worden	voor	‘burenhulp’.	Spontane	
reacties lieten ons weten dat deze 
actie in zeer goede aarde is gevallen 
en	wellicht	al	heeft	bijgedragen	aan	
sociale	cohesie	in	onze	wijk.	(zie	ook	
onze website www.assenoudzuid.nl)

Overigens	werden	wij	als	bestuur	
ook	direct	geconfronteerd	met	
het Coronavirus. Ons bestuurslid 
Jolanda	Schoenmaker	werd	opge-
nomen in eerste instantie in het 
WZA en later in het UMCG op de IC. 
Inmiddels	is	zij	weer	thuis	en	werkt	
zij	aan	haar	herstel.
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Ontwikkeling in het bestuur

We hadden onze leden op de vervallen 
ALV van 2 april jl. op de hoogte willen 
stellen van het feit dat Peter Hommes 
het	bestuur	verlaat	en	tegelijkertijd	
willen melden dat we twee nieuwe 
leden	aan	het	bestuur	kunnen	toevoe-
gen. 
Het penningmeesterschap is recent 
overgedragen	aan	Abe	Nijhuis	en	Aly	
Kuipers is toegetreden als algemeen 
bestuurslid	(zie	onze	site	voor	een	korte	
kennismaking	met	Abe	en	Aly).	
Wij	hopen	als	bestuur	binnenkort	
passend	afscheid	van	Peter	te	kunnen	
nemen.

Het bestuur bestaat nu uit 
• Bonne van der Kooi – voorzitter
•	 Abe	Nijhuis	–	penningmeester
• Alex Middelburg – secretaris
•	 Jolanda	Schoenmaker
• Alie Karssens
•	 Aly	Kuipers

Financieel verslag 2019 

De scheidende penningmeester – Peter 
Hommes – en de nieuwe penningmees-
ter	–	Abe	Nijhuis	–	hebben	samen	het	
financieel verslag 2019 opgesteld. 
De	inkomsten	bedroegen	€	4.064,–	en	
de uitgaven €	3.551,–.	In	2019	hadden	
we dus een batig saldo van €	513,–	wat	
o.a	te	danken	is	aan	een	subsidie	van	
de Stichting Stimuleringsfonds Assen 
(STILA). De Kascommissie bestond 
uit Marleen Koudenburg en Nico 
Vanderveen	en	zij	heeft	op	11	mei	de	
boeken	gecontroleerd.	Ze	beveelt	aan	
om vooral zo door te gaan en stelt voor 
om penningmeester en bestuur dechar-
ge te verlenen voor het over onderha-
vige periode gevoerde beleid.

Completering mailadressen 
en contributie 2020

Als	wij	onze	leden	gericht	en	direct	
willen	informeren,	blijken	de	website	
en	Facebook	niet	effectief.	
Onze	recente	mail	‘Letten wij een beetje 
op elkaar’ leverde wel het gewenste 
resultaat	op.	Dus,	mailen	blijkt	effec-
tiever. Leden zonder mailadres vragen 
wij	binnenkort	hun	mailadres	kenbaar	
te	maken.

Het	mailadres	gebruiken	wij	ook	voor	
het	verzoek	tot	betaling	van	de	con-
tributie 2020; leden zonder mailadres 
ontvangen een brief.

Zomerbuurtborrel of 
Herfstbuurtborrel?

Veel inwoners van onze wijk 
bezoeken in juni onze jaarlijkse 
Zomerbuurtborrel; ook deze 
activiteit kan geen doorgang 
vinden. Wij beraden ons nu op een 
passend alternatief. 
Misschien wel een Herfstbuurt
borrel met knappend houtvuur en 
een stamppotbuffet. 

We informeren u tijdig!

Hoe nu verder?

De effecten en maatregelen van het 
Coronavirus heeft op alles en ieder-
een	een	grote	impact.	Ook	in	onze	
wijk	zullen	wij	moeten	zoeken	naar	
nieuwe	mogelijkheden	om	elkaar	te	
kunnen	ontmoeten	en	gezamenlijke	
activiteiten te organiseren. Dit is niet 
eenvoudig,	maar	biedt	ook	kansen	
en	uitdagingen.	Wij	gaan	er	mee	aan	
de	slag	en	als	u	ideeën	heeft,	laat	het	
ons weten. 

Als	kleine	compensatie	voor	alle	acti-
viteiten	die	niet	door	kunnen	gaan,	
ontvangen alle leden samen met 
deze Nieuwsbrief een attentie.

Actuele informatie

De vereniging Asser Oud Zuid heeft 
een	eigen	website	en	Facebookpagina	
en	deze	worden	wanneer	nodig	bijge-
werkt.	De	website	wordt	binnenkort	
nog verder uitgebreid met een ar-
chief	van	Nieuwsbrieven,	foto’s,	e.d.

Facebook	is	recent	helemaal	opge-
schoond;	hiermee	wordt	voorkomen	
dat	oude	foto’s	opduiken	in	zoek
opdrachten.	Wij	maken	ook	–	om	die	
reden	–	geen	gebruik	van	persoon-
lijke	tags.


