
Zie je in onze buurt rommel liggen? 
Of struikel je bijna over losliggende 
tegels? Een bankje kapot? Glas op de 
weg? Pak dan je mobiele telefoon met 
daarop de app ‘Buiten Beter’. Binnen 
één minuut meld je plaats (via automa-
tische GPS-bepaling), probleem en foto 
aan bij de gemeente. Dit kan meteen 
op het moment én de plek van consta-
tering in vier eenvoudige stappen:

Stap 1 Maak een foto
Stap 2 Leg de plek vast
Stap 3 Omschrijf het probleem
Stap 4 Verzend en volg de melding
Stap 5 Je krijgt van de aangesloten 

gemeenten een melding van 
de ondernomen actie.

zo wordt onze wijk 
schoner, veiliger

en beter! 
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het einde van het jaar is in zicht. 
het jaar 2020 was voor iedereen een 
bijzonder jaar en waarschijnlijk voor 
iedereen weer anders. Zo ook voor 
ons als vereniging Assen oud Zuid. 

onze reguliere activiteiten – zoals 
de Zomerbuurtborrel en de leden-
vergadering – konden geen doorgang 
vinden en aan het gezellig samen 
eten in het Duurzaamheidscentrum 
kwam abrupt een einde. 

toch zijn we er in geslaagd met ons 
klavertje vier presentje en de drie 
boeiende boswandelingen met Mar-
ten van Dijken iets voor onze leden 
te betekenen.

in deze nieuwsbrief praten we bij en 
hebben een verrassing: een uitda-
gende kerstpuzzel; geen dr. denker, 
maar een puzzel waarmee je naar 
buiten moet. en dat mag! iedereen 
mag meedoen – lid of geen lid. 

App ‘buiten beter’

Puzzel
Vereniging

Assen Oud-Zuid

december 2020

Vul de straatnamen in behorende bij de foto, zie achterzijde. Voorvoegsels als ‘Pr.’ Of 

‘Burg.’ laat je weg. Met de juiste straten bij de foto ontstaat op de blauwe vlakken een slo-

gan. Let op – er kunnen meerdere foto’s gemaakt zijn in dezelfde straat. Dit formulier inle-

veren voor 31 december 2020 bij ons bestuurslid Jolanda Schoenmaker – Beilerstraat 15.

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

foto 9

foto 10

foto 11

foto 12

foto 13

foto 14

foto 15

foto 16

foto 17

–Antwoord

Parkeren in de wijk
In de laatste week van oktober 
hebben wij, als inwoners van Assen 
Oud Zuid, een brief van de Gemeente 
Assen ontvangen over de plaatsing 
van een parkeermeter in onze wijk. 
Het voornemen van de Gemeente 
Assen komt er in het kort op neer 
dat er weer meer geparkeerd kan 
worden in onze wijk. Anders gezegd, 
voor onze vergunning houden we 
als buurtbewoners 
straks minder 
parkeerruimte over. 
Iedereen kan dan in 
onze wijk parkeren, 
via de parkeermeter 
of via mobiel 
parkeren (bijv. 
Parkmobile of de 
ANWB Parkeerapp).

De brief is voor een aantal buurt-
bewoners en het bestuur reden 
geweest om contact met de Gemeente 
te zoeken en bezwaar te maken tegen 
dit voornemen. Vooral in de directe 
omgeving van het centrum zal dit 
naar onze verwachting extra parkeer-
druk opleveren. Ondertussen zijn de 
bezwaarmakers en VAOZ in gesprek 
met de gemeente over mogelijke (aan-
vullende) maatregelen waardoor dit 
kan worden voorkomen. 

bij elkaar eten?
Ons initiatief om regelmatig sa-
men met andere buurtbewoners 
in het Duurzaamheidscentrum te 
eten is door de Corona-epidemie 
noodgedwongen onderbroken. 
We horen dat buurtbewoners 
hier toch behoefte aan hebben. 
Wij willen daar graag gehoor 
aan geven en dit organiseren en 
stimuleren. Zin om samen met 
één of meerdere buurtbewoners 
te eten met inachtneming van de 
Corona-regels? Neem dan contact 
op met bestuurslid Alie Karssens:
• 06-24638981
• alie@karssens.nl
We proberen dan de ‘liefhebbers’ 
aan elkaar te koppelen.



Jeu de boules baan 
Veel inwoners zullen hiervan niet op 
de hoogte zijn, maar we hebben 
een echte Jeu de Boules baan in 
onze wijk. Ga maar eens een 
kijkje nemen bij Zuidhaege. 
In overleg met enkele in-
woners van Zuidhaege en 
met medewerking van de 
Gemeente Assen wordt 
de baan weer helemaal 
gerenoveerd en weer 
klaar voor gebruik ge-
maakt. Volgend jaar een 
competitie in onze buurt? 

interesse? 
Vul ons contactformulier 
in op de website of op bijgaand 
antwoordkaartje!

samen wandelen of 
hard lopen?
Met het Asserbos in de buurt hebben 
wij volop mogelijkheden om actief 
buiten te zijn. Denk aan hardlopen, 
oefeningen of gewoon een wandeling. 
Je kunt dat alleen doen, maar samen 
is misschien gezelliger. 

heb je zin om mee te doen? 
Geef je op via het contactformulier op 
onze website of bijgaand antwoord-
kaartje. Bij voldoende belangstelling 
gaan we dat organiseren!

Beste wensen!
2020 is een gedenkwaardig jaar. Corona en Corona-maatregelen doen ons, nog 
meer dan normaal, beseffen wat een voorrecht 
het is in deze prachtige, ruime en groene wijk te 
wonen. Want, volgens een goed gezegde: ‘in ruimte 
valt wel te wonen’. Maar ruimte kan ook leegte worden in tijden 
van Corona, waarin ontmoeting en verbinding 
door alle beperkingen lastig is geworden. Laten 
we daarom in eigen omgeving een beetje naar 
elkaar om blijven kijken. En aan die ontmoeting 
en verbinding hopen wij als VAOZ volgend jaar 
weer meer bij te kunnen dragen. Zonder al te veel 
beperkende maatregelen.
We wensen jullie ondanks alles goede feestdagen 
toe en hopen op een nieuw jaar met gezondheid 
en woon- en leefgeluk voor iedereen.

Het Bestuur 
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PUZZel
Bij deze Nieuwsbrief vind je een kaart met allemaal foto’s met details 
uit onze buurt. Ga lekker naar buiten en probeer aan de hand van de 
foto’s de straat erbij te vinden. Vul deze straat in op de lijst en selec-
teer de letter volgens de instructie. Als je alle straten hebt gevonden 
en de letters ingevuld, ontstaat er een pakkende slogan. 

Lever je speurwerk (puzzel én antwoord) in bij Jolanda Schoenmaker 
(Beilerstraat 15) voor 31 december 2020. 
Uit de goede inzendingen verloten we drie prijzen:
• Een bioscoopbon voor vier personen;
• Een royale gezinstaart naar keuze van Bakkerij Riedstra;
• Een dinerbon van restaurant ‘t Wapen.

opgave
 Ik heb belangstelling voor de 
wandel- of loopgroep.

 Ik doe graag mee aan een Jeu de 
Boules spel/competitie.

Naam

Telefoon

Mail

Voor 31 december 2020 inleveren bij 
bestuurslid Jolanda Schoenmaker – 
Beilerstraat 15. C
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